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BAO CÁO
Rà soát, dánh giá tlnh hInh thuc hiên Chwo'ng trInh hành dng vi tré em
và các k hoich v cong tác tré em giai doin 2013-2020
I. DC DIEM T!NH iiwn
Thành ph6 Dà Nkg có 08 quân, huyn, 56 xâ, phi.rô'ng và 2.897 thôn, t
dan phô. Din tIch tir nhiên là 1.283,42 km2, dan so khoâng 1.134.000 ngi.thi
(nAm 2019), dan so thành thj chiêm khoâng 87% dan so
cüa toàn thành pM. Co
239.563 tré em dixon 16 tuôi, chiêm t 121% dan so;
trong do, có 2.937 tré em
CO hoàn cành dc bit (TECHCDB), chiêm ti 1 1,2% dan so tré em, 15.105 tré
em có nguy c ri vào hoàn cânh dc bit (bao gôrn tré em song trong gia dInh
ngheo, cn nghèo, tré em song trong gia dInh có van dê xà hi, tré em mO côi
cha hoc mô côi mc...).
Trong nhQng näm gn day, eüng vói sir phát trin kinh t -xa hi cña Ca
rnrâc, Dà Nàng dâ có nhUng thay doi to li trong phát triên kinh té, có toe d do
thj hóa khá nhanh; dat duc nhQ'ng thành tiru noi bt ye phát triên kinh té, xã
hi, môi tru'O'ng, tr& thânh mt thành phO nàng ctQng và xinh dçp ci:ia mien
Trung. Kinh té phát triên là tiên dê giüp cho Dà Nng có diêu kin hoach djnh
và thrc hiôn các chInE sách an sinh xà hôi riêng cho các nhóm dôi tuçmg yêu
the, trong do Co tré em. Viii sir n lire cüa Ca h thông ehInh trj, các cap, các
ngành, cong tac bâo v, chàm soc và giáo diic tré em (BVCS&GDTB) trên dla
bàn thành phô dã dat dmrc mt so ket qua dáng kê: Cong tác chäm soc sc khOe,
dam báo dinh duong cho tré em dixc cãi thin; cOng tác giáo dijc tré em duqc
quan tam, sO -tré. em bO hçc giâm dan qua ôác näm; cong tá bâo 4 xây dirng
môi trumg song an toàn, lành mnh cho tré em dugc chii trçng, tao diêu kin
cho tré em noi chung vàTECHCDB noi riêng dixqc phát triên mt each toãn
din ye the chat và tinh than.
Tuy nhiên, ben c?nh nhung k& qua dat di.rqc, vic trin khai thrc hin
cong tác tré em trén dja bàn thành phô vn con gp nhiêu khó khàn, thách tln'rc:
toe d do thj hóa và tang tniông kirth tê nhanh dâ mang lai nhftng mt trái nhix
sir qua tài v h tang, slr phân hóa giàu nghèo, sir tmt hu ciia khu vrc nông thôn
so vol thânh thj, sir canh tranh v vic lam, tlnh trng that nghip, t nn xã hi,
vai trO vàcac giá trj truyn thông dao dOe trong gia dinE cüng nhmr các quan
nim, chuân mvc xä hi bj thách thirc; các djch vi tr giOp x hi dânh cho tré
em cOn han chê; tInE trng xâm hal, bao 1irc tré em dién biên phOc tap; tmnh trng
tré em bj tO vong do tai nn thuang tIch, tré bj xao nhâng trong chäm sóc, nuOi
day, vn d bão dam an toàn cho tré trong the giOi Cong ngh sO, môi tnxng
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mang cn dixçc quan tam giâi quy&; dc bit, tlnh hInh thiên tai bâo lü, djch
bnh Covid-19 bang phát trong th?yi gian gn day dã ãnh hixg ithi d&i di
song, sinh hot, hçc tap... cüa tré em.
II. KET QUA TIIVC HI1N CHUCING TRINH 1JAN11 DONG
TRE EM VA CAC IcE HOACJJ yE TRE EM GJAI D04N 2013-2020
1. Kt qua thirc hin các mjc tiêu: Theo phii 1ic dInh kern

vi

2. TInh hInh trin khai thrc hin các giãi pháp
a Thirc hin chInh sách, pháp lut v .côngtác tré em
Thành ph quan tam lãnh dao, chi dao cong tác chAm soc, giáo diic và Mo
ye tré em trong tinh hInh m&i theo tinh than Chi thj so 20-CT/TW ngày
05/11/2012 cüa BÔ ChInh trj; thirc hiên rà soát, dánh giá và kiên nghj co quan có
thâm quyên s1ra dôi, bô sung Luât Bâo v, chàm soc vàgiáo diic tré em nàm
2004 (nay là Lut tré em) nhm dam bão thirc hin quyên tré em theo hi.rthig
toàn din và phi hçxp vOi Cong ixâc quôc tê ye quyên tré em.
Trên co sâ chInh sách, pháp 1ut cüa Nba nixóc, các quyn tré em dã trng
buâc &rçic the chê hóa trong h thông van bàn pháp lut, trong chiên urge phát
triên kinh té - x hi cüa thành phô. Thành phô ban hành nhieu chirig trInh, De
an, ké hoch trén eác linh vrc chàm soc sue khOe và dinh thxong, giáo diic, bâo
v tré em, thüc day quyên tham gia cüa tré em vào các van dê lien quan den tré
em.
Ben ctnh do, thành pM dâ ban hành các chInh sách dc thu cho tré em
nhu: ChInh sách trg gii:ip xä hOi dôi vol TECHCDB; ché d chInh sách dôi vài
h9c sinh ti các co s giáo diic cong 1p (trong do cO h9c sinh khuyêt tt dugc
nuôi dy theo ché d ni trá, hçc sinh dan tc thiêu so); h trq toàn b chi phi
phu thu3t tim cho tré em bj hnh tim barn sinh; chInh sách ho trçi thirc hiên
cong tác trao giây khai sinh, the BHYT, h khâu ti gia dlnh tré em; chInh sách
M trçi tré em h nghèo, cn nghèo; chinh sách M trçi qua t& Nguyen dan hang
n.m dôi vói TECHCDB; M trç 100% hçc phi 4 tháng (tháng 9-12) nni h9c
2020-202 1 cho h9c sinh các bc mm non, THCS, THPT cong 1p và ngoài
cong l.p do ânh hithng cüa tInh hinh djch COVJD-19.
* Khó k/ian, tn tgi
Qua thirc t trin khai thirc hin chInh sách, pháp lut v BVCS&GDTE
va thirc hin quyên tré em vk con nhQng khó khàn, ton tai nhix:
- Các quy djnh cüa Lut chua dam Mo tInh tMng nht, tInh dng b gifla
Lut tré em vâi các lust, van bàn quy phm pháp 1ut lien quan. Mt so quy djnh
pháp 1ut, chinh sách lien quan den bão v tré em nOi chung, phOng, chông b?o
hrc, xâm hi tré em nOi rieng cOn chira cii th;
- Dj vol tInh trng tré em bi xâm hai, bo 1irc, chi.ra CO CO ch giám sat,
phát hin hiu qua Va cong tác dieu tra v tOi phm xâm hi Ire em cOn nhiêu
kho khAn: Do vic to cáo ti phm xâm hai tré em thuO'ng dien ra chm nell diêu
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tra thu th.p ehimg cir, d.0 vt khó khàn; nhiu tnr&ng hçTp n.n nhãn và nguM
than che giâu, không hçip tác vi sç ãnh hithng den tam 1 tré, danh dir cüa gia
d1nh;
- Sr phi hcip gita mt s s, ngãnh, dja phuang trongcông tác thrc hin
quyn tré em; nhât là phông, chông xâm h.i trê em ch'ira ch.t chë, thuàng xuyên
nell hiu qua chua cao;
- Vn con mt s chInh quyn các cp chua sâu sat, quy& lit, kjp thi
trong lãnh dao, chi d.o thrc hin cong tác trê em; dâu tu nguôn hrc cho cong tác
tre em vn cèn hn chê.
b) Truyn thông, giáo dic, 4n dng xä hi nhtm nâng cao nhn thác,
trách nhim thirc hin cáo quyên cüa trê em
Cong tác ph bin, tuyên truyn, giáo diic pháp lu.t nhm nâng cao nhn
thüc cho các cap, cáo ngành và cong dOng dan oh ye các chü trlTo'ng, chmnh sách,
pháp 1u.t cüaDáng và Nhà nuâc ye bâo v, chäm sóc, giáo diic tré em; Cong
uâc quôctê ye quyên tré em duçic cáo s, ngành, hi, doàn the, dja phuong quan
tam và day mnh thrc hin bang nhiêu hmnh thc da dng, phong phO, hu&ng
den nhiêu nhóm dôi tuqng. Nôi bt nhu:
- T chüc cáo ho.t dng truyn thông trrc tip tti cong ding và trueing
hçc, các cci strq giiip tré em,... vói han 4.100 cuc tu van, nói chuyn chuyên
dê, tphuân ye cáo van dê lien quan tré em nhu: Lut trê em, Cong uóc quôo tê
ye quyên tré em; kiên thcrc, k5 nang ye bào v tré em, phOng ngira bo 1rc, xâm
h.i, tai nn thu'ang tIch, lao dng tré em; phát hin vâ len an các hành vi xârn
hi, bao 1irc tré em; tuyên truyên ye Tong dài 111; bào v tre em trên mOi trung
mng; thüc day quyên tham gia cüa trê em... cho tré em, cha, m, nguäi chàm
soc trê, to tru&ng dan phô, can b doàn, phi n, giáo viên cáo cap, nhât là bc
mâm non. In an và phát hành trên 700.000 t roi, so tay, sách mOng, pano, áp
phich,... tuyên truyên ye cáo ni dung cong tao trê em;
- Hang näm, thành ph t chüc nhik hi thâo, hi nghj, giao luu và cáo sr
kin nhân dip cáo ngày 1, têt cüa tré em nhu to chirc L phát dng Tháng hành
dng vi tré em, Dêm hi tràng ram, tet Nguyen dan...; cáo chiên djch truyên
thông, hi thi, hi diên, tça dam theo chñ dê ye bào v tré em; phOng, chông
xarn hi, bto 1irc trê em, nhât là trên môi tru1ng m.ng; to chrc các diên dan ye
quyên trê em, cáo cuc giao liru dà thu hut hang ngàn krqt tré em, phii huynh
tham gia; tuyen truyên trên h thông xc butt cüa thành phô vói cáo ni dung,
thông dip ye phOng, chông bo 1irc dôi vói phii ntr và tré em gái; duy tn cáo
chuyên my.c, chuyên trang-trên báo, dài cüa dja phuang và hang ngàn tin, bài có
ni dung tuyên truyên ye cong tác BVCS&GDTB,... Thông qua cáo hotdng
dà gop phãn nâng cao nhn thi'rc cong dong, nhât là phii huynh và tré em ye mt
môi tru&ng an toãn, khOng bao lrc, khOng xâm hi dê tré em phát trien toàn
din;
- T chuc t& hot dng truyn thông "Ngày hi toàn dan dua tré dn
lop mâu giáo,
trir&ng" qua do cáo bac cha m có trách nhim dua tré 05 tuôi vào

4

tré 06 tui ra l&p 1 và s tré pM
cp giáo diic tiu h9c den trung, nhm dam
âo tiên d phô ep giáo die mâm non, giáo dijc tiu h9c và trung h9c CCY Sâ
diing ct tuôi;
- Ngành Y th thành pM M

chircnhiu hoat dng thi& thirc nhm nâng cao
hiêu biêt cüa các bc phii huynh ye tam quan trçng càa vic thMu vi chat dinh
duông, nâng cao va báo v si'rc khôe tré em; to chrc cac diem uông Vitamin A
ti các x1phixông dé các be thxçic bô sung Vitamin A nhm bâo v, nâng cao s(rc
khóe và dam báo sir phát triên toàn din cüa tré; to chi'rc các bu& tp hu.n,
hm5'ng dan cho các bà m dang chAm soc con nho duci 05 tu& tO chirc ba n
day dO chat dinh dix&ng cho tré phông chông suy dinh dixôiig a tré em;
- Phông VAn hóa - Thông tin tham mini UBND các qun, huyn sr diing
các hInh thi.'rc, phung tin thông tin ca sâ nhix to chi'rc các di truyên thông lu'u
dQng, thông báo trên bang tin tai cac cy quan, don vi, trithng hçc, khu dan cu, h
thông ba phát thanh, tAng th&i lugng phát thanh, truyên hInh dê tuyên truyên,
phô biên các chInh sách, pháp 1ut ye BVCS&GDTE phO h?p vói tiing dôi
tuçng, a tang dja bàn cix trCi;
- Mat trn và các th chüc doàn th chInE trj - xâ hi, t chi'rc xâ hi
th
chire mng luxai tuyên truyén ye chü truang, chInh sách cUa Dâng, pháp 1ut cOa
Nba nuac cho hi viên, nhân dan, hc sinhtrên dja bàn dan cix, tn.rang hçc, dông
thrn to chuc cac hçi thi, hçi thao, hçi nghi chuyen de de trao doi krnh nghiem,
phô bién kiên thüc, biêu duong khen thithng ye cOng tác BVCS&GDTE.
Nhln chung, cong tác tuyên truyn, giáo due, vn dng xã hi nh6 nâng
eao nhn thirc ye thrc hin cac quyên cOa trC em du'?c quan tarn, chO tr9ng thc
hin vOi nhiêu hmnh thac và bâo dam ngày càng phà hp giüa ni dung vai nhu
cau cOa các nhóm dôi tuang xã hôi; nhân thirc, trách nhim cOa giadInh, cha
m, tré em nói riêng và các nhóm xâ hQi nói chung ye thirc hin quyen tré em;
bâo v tré em, phông ngra, xCr 1 vi vic b?o 1rc, xâm hi tré em duqc chuyén
bien và hiu qua; vai trO cOa các hôi, doàn the trong cong tác tuyên truyên, nâng
cao nhn thirc cong dong duçc the hin ngày càng ban hon.
* Khó k/ian, tn tgi
Hoit dng tuyén truyn chua thuang xuyên; hInh thüc nOi dung tuyên
truyén dôi lOc chuxa phong phi'i, chuxa sâu rng và chua bao phi:i hét các nhóm dôi
tuxçing, nhât là các gia dinh thiêu sv quan tam, chAm soc, bâo v con em mlnh do
nhu câumun sinE; dôi ngO tuyén truyên vién co s& con thiêu, chuxa dong bO.
c) Xây di.ing, phát trin h tMng cung dp djch vi bãó v tré em
Toàn thành ph6 Co 15 ca sa cung cp djch vu báo v tré em, trong dO: 04
cci s& cong 1p và 11 co sa ngoài cong 1p; 08 c s có chüc nAng, nhim vi
chuyên bit và 07 c sa co mt phân chüc nAng, nhim vii chuyên bit cung
cap
djch vi bâo v trO em. Vic quân l hot dung cOa các cc
sâ trçx giüp x hOi
dime thirc hin theo quy djnh pháp 1ut. Các cc sâ trq giOp xâ hi dã gop phân
M trq, chAin soc tré em bj bO rui, không ncii nuxong tra, tré em bj xâm hi hoc
cO nguy Co bj bo 1urc và TECHCDB, kho khAn.
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Trung tam Cung cp djch vii cong tác xa hi (TTCCDVCTXH thành pM
có chüc nng tip nhn thông tin, thông báo, to giác cáo vii vic xâm hai, bao
lirc tré em, ho trq, can thip khi tré em có nguy c bj xâm hi ho.c bj xâm hai
thông qua Tong dài cüa Trung tam và Tong dài 111 khu virc mien Trung và Tây
Nguyen. TTCCD\TCTXH thành phô dâ xây ding mô hInh phông Cong tác x
hi (CTXH) tuyên huyn tai huyn Hèa Vang và qu.n Hái Châu, gop ph.n
chuyén nghip boa nghê CTXH và nâng cao chat luçmg djch vi bâo v tré em
dra vào cong dông. Si Thông tin và Truyên thông phôi hçp v&i S& LD-TB&XH
triên khai dixng day tiêp nhn thông tin phãn ánh và tu van ye bào v tré em
qua Tong dài 1022; throng day -nay có sr kêt hçip, lien thông vói Tong dài 111 dê cing phôi hqp xr 1 cáo van dê lien quan den tré em.
Ben cnh do, thành pM thành 1p 56 Câu lac b quyn tré em ti cong
dOng; phOng cong tac xâ hi tti các bnh vin, Trung tam y tê; to ti.r van truOng
h90, cáo diem tu van cong dông. HInh thành các dch vi trç gil1p pháp l: Trung
tam trg gip pháp l nba nuOc, cáo câu lao b, cáo to trq giüp phap l cüa ngành
tii pháp dà cung cap djch v11 tr giü pháp l min phi, gop phân bào v quyên,
Ich hçrp pháp cüa trê em (h tjch, quôc tich, hInh sir, dan s1r,...).
NhIn chung các c sO cung cp djch vi tré em duçrc thirc hin thông qua
nhiêu hInh thirc, bin pháp da dng dáp üng nhu oâu bào v tré em tai dja
phumg. D.c bit, cáo ngành, các cap, cáo to chirc có trách nhim và cO sir phôi
hcip, chuyên tuyên trong vic tham gia cung cap dch vi báo v tré em.
* Khó k/ian, tn tQi
- NguM lirc vQtn dng theo hInh thrc xA hi hóa nhrn triên khai các hoat
dng chäm sOc, nuôi duing và ho trç cho trê em ngày Gang kbó kbàn;
- Kin thüc v quyn tré em, k5 näng lam vic vOi tré em cüa nhân viên
tai cáo cci sO cung cap dlch vt cOn han ché.
d) Cong tác pMi hçp thirc hin quyn tré em
Näm 2012, Ban chi dao, diu hành thc hin Chuang trInh Báo v tré em
duqc thânh 1p tir thành phô den qun, huyn, x, phuOng; den nàm 2015 Ban
chi dao giäi the, theo do, UBND thành phô giao SO LD-TB&XH thirc hin cong
tác tharn muu, diêu phOi, giüp UBND thành phô thirc hin quán 1 nhà nijOc ye
tré em. Cáo ngành, dja phucrng, cáo t chüc chInh trj - xã hOi dä vào cuc, phôi
hçip trong thrc hin quyn tré em.
Nãm 2019, tt câ cáo xà, phuOng da thành l.p th chrc phi hqp lien nganh
ye tré em, trong dO có Nhóm thuOng trirc bào v tré em. UBND thành phô dã
ban hành Quy chê phôi hgp thçrc hin cong tao tré em trên da bàn thãnh phO
theo Quy& djnh s 243 1/QD-UBND ngãy 10/7/2020; theo do chi dao, phân
cOng và giao nhim vi cii the cho cáo sO, ngành, hi, doàn the và các dja
phuong v thirc hin cOng tao tré em; chi dao phôi hqp thc bin lien ngành ch.t
ch, dng bO trong cong tao bào v tréem; cung cap djch vi bão v, chàm soc
sirc khOe, giáo diic, vui chi, giãi trI, the thao, thông tin và thc hin quyên tham
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gia cUa trê em và phông ngira, xir lb", M trç can thip d6i vol các vi vic xâm
hi, b.o lirc tré em theo quy djnh.
* Khó k/ian, tn tgi
Mt s ngành, dja phuong chua nhn thirc d&y dü trách nhim trong vic
thirc hin quyên tré em theo quy djnh cüa pháp luat; cong tác phôi hqp dôi l'ác
chua th.t sir tIch circ, cht ch; ca ch thông tin, báo cao, xfr 1$' các van dê lien
quan den tré em chua kp thai, nh.t là các vi vic xâm hi, bao hrc tré em.
d) Huy dng ngun 1irc và hçip tác qu6c t thirc hin cong tác tré em
Thông qua các hInh thüc vn dng trrc tip và gin tip, cac sO, iigành, hQi
doãn th và cac ctja phi.rang dã day m?nh vic huy dng nguôn lirc và hcp tác
quôc te trong xay dirng và thçrc hin nhiu chuang trmnh, d'çr an trq giüp,
BVCS&GDTE, nhât là 1'EHCDB, kho khàn, tré em có nguy ca rai vào HCDB.
Trung bmnh môi nám, huy dng nguon 1irc khoàng 50 t dông dê ho trç thc hin
cong tác tré em.
Dc biêt, thông qua các dir an hop tác qu6c th, các sO, ngành, hi doàn th
và các dja phi.rcxng tranhthü duçcc sir h trq ye kinh phi, k5 thu.t dê thirc hin tot
han cong tác BVCS&GDTE trén dja bàn thành phô, tiêu biêu nhix: Chuang trinh
chám soc nuoi di.rông tré em nhim cht dQc da cam và nâng cao nng 1rc cho
can bô Trung tam Bão trçi nn nhan chat dôc da cam, dir an "Thic day và Báo vç
quyén Ire em" do tO chirc UNICEF tái trq xây dmg mO hlnh PhurOng lam tot cOng
tác xâ hôi vói tré em va tham gia Sang kién thành phô than thin vói trê em; Dir
an "Báo v Ire em và t/ianh thiêu niên khöi nguy cc' xdm hçii tmnh dyc qua mói
tru'ông mclng" do to chi'rc World Vision International tài trcx nâng cao kiên thOc và
k5 nàng cho phu huynh và tré em nhàm giOp bão v tré em It bj ton thuong truOc
bo hrc hoc nguy co 1.m dçing tInh dic trên môi truOng mng; di,r an "Xây c4mg
náng 4rc và duy trI ben vIbng mô hInh phát hin sóm, can thip sóm khuyêt tçt
tré em tI 0-6 tuôi" do Ca quan viên trçi Ai Len (Irish Aid) thông qua Trung tam
Phát triên Si'rc khOe Ben vftng (VietHealth) tài trçi nâng cao nang lrc cho can b,
giáo vién,. phu huynh ye phát hiên, chAin sóc, phiic hôi chic nàng cho tré khuyêt
tat; Dir an "Huy dng cong dông phông ngüa bo lirc dOi vOi phii nCt và tré em
gái" do to chirc UN WOMEN tài trçi; "Fhông chô'ng mua ban và xám hçii tin/i
dyc tré em tçi cç5ng dng" do TO chüc Orphan yoice tài trçi; Chuong trInh giüp
do, cham soc tre em co hoan canh kho khan do to chuc SEAR, AOGWR, HOLT
tài trq; To chüc FHT36O và to chüc PATH thiêt 1p. Ngân hang sCa mc dâu tiên 0
Vit Nam t?i Bnh vin Phi san - Nhi Dà Nàng nhàm ho trçi cho tré em sinh ra
khOngcó sta mc ruôt, dc bi& là thOrn tré so sinh nhc can, non tháng và bnh 1
yà nhiêu dir an nghia khác...
Nlilnchung, viêc huy dng ngun hic, các dix an, hot dng hcip tác qu6c t
dã gop phân dem li ithieu k& qua tIch circ cho cong tác BVCS&GDTE trén dja
ban thãnh phO.
*

.,
'-.
Kho
khan,
ton tgz
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Van de xa hçi hoa cong tac BVCS&GDTE tuy duçc quan tam nhung
chua tuong xirng vói tiêm näng nguôn lirc trên da bàn thành phô; mt so kim
virc con It/chua tham gia vào cong tác trê em (khu vixc doanh ngbip, các t
chrc cong dông, các t chirc quân ching...). Cong tác 4n dng nguôn 1c quôc
tê ngày càng gp khó khàn.
A

A

A?

A

A

F

e) Cüng c h thing t chüc; phân b ngãn sách cho cong tác trê em
- Ye cüng c6 h th6ng th chrc va nâng cao nàng 1irc di ngfl lam cong tác
tré em các cap
+ Thành pM luôn quan tam kin toàn, dam báo t6 chrc, nhân sr lam cong
tác tré em ti'r thành phô den ca s dê triên khai dt kt qua cong tác tré em.
Tai thành ph6, SLD-TB&XH là co quan tham muu, giüp UBND thành
phô quãn 1 nhà nuc ye tré em, vói 04 cOng chi'rc thuc PhOng Bào v, chain
soc tré em và BInh däng giói. Ngoài ra, Trung tam cOng tác xâ hi thuc S&
các djch v'i dôi vâi tré em vOi nhân sr
LD-TB&XH) có chirc náng cung
gôm 21 ngithi dugc dào t.o, bôi di.rô'ng các ngành h9c lien quan nhu cong tác
xã hi, giáo dic dc bit, tam 1 h9c... Dôi vói các cci quan khác, cong tác phii
trách tré em duçic thçrc hin kiêm nhim trên cci s& chrc nàng quãn 1 nhà nuâc
ci1a &n vj.
Ti UBND các qun, huyn du b6 trI ngithi phi1 trách, kiêm nhim theo
dôi cong tác tré em thuc PhOng Lao dng - Thuang binh và Xã hi. Tai UBND
các xâ, phuang phân cong cong ch'crc, nguai hot dng không chuyên trách
phi.thng, xä phi trách, theo dôi nhirn vi1 bào v, chàrn soc tré em; cüng cO di
ngü cong tác viên ti thôn, to dan phô vai 1.809 nguôi; thành 1p Nhóm thithng
tryc bào v tré em.
Ngoài ra, Hi TT&BVQTE thàrth ph6 dã phát trin 802 chi hi tric
thuc vói hon 11.500 nguai phôi hqp thic hin cong tác BVCSTE ti dja
phuong.
+ Nâng cao nàng lrc di ngü lam cong tác trê em các cp
cap

a

Hang nàm, trên cc s& nhu cu và nàng hrc cüa can b phii trách trê em các
cap, thânh phô xây drng kê hoch, chuong trInh và ni dung tQp huãn phi'i hqp.
t.p huân ye nghip
Tir nàm 20 13-2020, Si LD-TB&XH dã t6 cimc gãn 80
v1BVCS&GDTE cho trên 7.500 hrqt can b lam cong tác trê em và can b Hi
TT&BVQTE các cap; can b, nhân viên ti các c s trq giüp xã hi và cong tác
viên thOn, to dan phô. Các sa, ngành, hi, dOàn the và UBND các qu.n, huyn
quan tam tp huân, bOi duông nâng cao nàng 1xc cho di ngü lam cong tác lien
cong tác tré em.
quan den tré em nhäm dáp frng tot han thu câu, yêu
lap

can

Nihin chung, vic dam bào ngu6n lrc v con ngithi d thirc hin cong tác
tré em tix thành phô den Co sâ duc quan tam và bô trI; hInh thành m.ng luói h
duqc tp
th6ng b v tré em tai cong dông; di ngü lam cOng tác tré em các
hu.n, bôi duOng, trang bi và cp nht kjp thai các quy djnh ca pháp l, kiên
cap
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thirc, k5 nàng phü hçip d thuc hiên t& va dáp irng nhu c&u, nhim vii bào v tré
em t?i Co S&.
* Khó khán, tn tai
H th&ig nhan lirc lam cong tác quân 1 nha nithc v tré em cp xâ,
phu&ng, qun, huyên con kiêm nhiêm nhiu vic, thixOng xuyén thay dôi nên
khó khàn, hn chê trong viêc bi dung, tp huâri ciing nhir tham mini, triên
khái cac hot dng tai dja phircyng; ché d, chInh sách cüa ng1xYi lam cong tác tré
em cap xã cOn thâp, chua tiimig xfrng vói nhim vi dang dam nhn, chê d ho
trq cong tác vién ye tré em thôn, tO dan phô chira phii hçp nên chira tao ra dng
1irc cho nguài lam cOng tác tré em cap xâ tn tam, nhit huyét, ánh hithng den
hiu qua cong yic.
- Phân b ngân sách cho Cong tác tré em
Hang nAm, trén co so dir toán d nghi cüa các sO, ngành và các dja
phucng, can c1r Lust Ngân sách nha rnxOc và các vn bàn hixOng dan cüa Trung
iro'ng, cüa thàrth phô, các nhiém vi duac giao tai các chirong trInh, dé an, kê
hoach ye cong tác tré em, SO Tài chinh tng hçip, tham rnixu UBND thành phô
trmnh HDND thành pho phé chuân và bô trI kinh phi triên khai thrc hin hoc
can dOi ngân sách theo phán cap.
Theo thng ice chua d.y âü, ttr nàm 2013-2020, thành ph6 b trI kinh phi
hon 133 tr dông de thirc hién các chinyng trInh, k hoach, dê an ye cong tác tré em.
Ngoài ngán sách nba nuOc, các sO, ngành, hi, doàn th và cija phuong tich cçrc 4n
dông nguOn lrc tr cáo to chrc, cá nhan, doanh nghip trong và ngoãi nirOc dé thrc
hin các hoat dng BVCS&GDTE; dAc biêt mi tiên ho trç, giüp do các nhóm
TECHCDB, tré em có nguy co roi vào hoàn cánh dc bit (trong do nguôn vin
trc cüa nithc ngoài tir nàm 2013-2020 vói hon 104 t' dông).
* Khó k/ian, tn tgi
Ngun 1irc tur ngân sách dành cho cong tác tré em 0 dja phuong, nht là
cap qu.n, huyn, xâ, phuOng cOn han ché; do do vic triên khai các chirong
trinb, ice hoach ye tré em chira dat hiu qua cao.
3. Dánh giá chung
Viêc trin khai thizc hiên çhirong trinh hành dng vi tré em giai do?n
2013-2020 và các k hoach Vê tré tin ducic quan tam, vào cuc cüa các cap, các
ngânh và toàn xâ hQi, ben canh d6 huy dng nguôn lrc tü các tO chirc, Ca nhan
trong và ngoài nuOc gop phân thirc hin tht các quyên cUa trê em trên dja bàn
thành pho. Trong các mi1c tieu cüa Chirong trInh hânh dng vi tré emvà các kê
hoach y tré em, có n1iiu mi1c tiéu dat và vtrqt kê hoach dé ra; mt so miic tiêu
chua dat do nhiu nguyen nhân khách quan 1n chü quan ma mini dung dà
dánh giá. Day là sO de thành phO xem xét d ra chuong trinh, kê hoach cong
tác tré em giai doan den vOi nhftng mic tiêu phü hqp.
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Ill. NlliM VV TRQNG TAM CONG TAC ThE EM TRONG
Turn GIAN DEN
1.Rà soát, kin nghj sira di, b sung các quy dnh cüa pháp 1u.t v cong
tác tré em, nht là bâo v trê em, phông ng'ra d.0 tranh v&i các lo.i ti phm
xâm h.i trê em. Tp trung triên khai thic hin tot Lut Tré em, các van bàn pháp
1ut lien quan ye BVCS&GDTB. Xây dirng Chumig trInh hành dng vi trê em
giai doin 2021-2030 và các van bàn ye cong tác tré em.
2. Dy m.nh cong tác tuyên truyn, giáo dic pháp luat v bäo v tré em
mt each sâu rng nhàm nâng cao nhn thüe và tráeh thim cüa gia dInh, nhà
tning, cong dông dan cu, cci quan, th churc và ngi.thi dan trong cong tác chàm
sóc, giáo dic và bào v trê em. Can nâng cao hmi ncta vai trô cüa các to chirc
hi, doàn the trong cong tác tuyên truyên, 4n dng và nàng hrc truyên thông
cho 1irc lucmg truyên thông di chüng ye BVCS&GDTE. Phát huy vai trô cüa
nhàtrtthng trong vic trang bj k5 nàng song cho tré em; thüc dày vic thrc hin
quyên tham gia cüa tré em nhà tru?:ing, qua do, lang nghe nguyen vçng, kiên
cña tré em; c1c bit can CO sir phôi ch.t ch hon na giüa nba trung và phi
huynh.
3. Trin khai có hiu qua Quy ch phi hp thyc hin cong tác tré em theo
Quyêt djnh sO 243 1IQD-TJBND ngày 10/7/2020 cña UBND thành phô. Tang
cung hot dng thanh tra, kiêm tra, giám sat vic th'çie hin quyên trê em; xir l
nghiêm các hành vi vi phtm.
4. Tfu tiên b trI ngân sách Nba nuc, cüng vó'i vn dng xa hi d dam
bâo nguôn lrc thirc hin cong tác tré em. Bô trI, phân cong dam bào On djnh di
ngQ lam cong tác tré em các cap, nhât là cap xA, phthng; tang cung dào tao,
bôi dung kiên thüc, k näng thc hin nhim vi1 BVCS&GDTE cho di ngü
lam cong tác tré em các cap.
Trén day là báo cáo rà soát, dánh giá tInh hinh thirc hin Chucing trinh
hãnh dng vi tré em và các kê ho.ch ye cOng tác tré em giai don 2013-2020
tren dja bàn thành phô Dà Näng./. ,v"
Nc'i nhin:
- B LD-TB&XB;
- T chi'rc UNICEF;
- Các sâ, ngãnh, hi, doàn th;
- UBND qunIhuyn;
- VP Doàn DBQH, HDND&UBNDTP;
- Luu: VT, VHXH, SLDTBXH.

Lê Trung Chinh

Phii 1itc
T TINE RINH TBIUC H I N MEJC TIEU CHU'O'NG TRINH HANR BONG vi TRE EM
VA CAC KE H04CH VIE CONG TAC TRE EM GIAI B04N 2013-2020
do cáo so':
o.g /BC- UBND ngày rr/ tháng ti nám 2021 cza chi tich UBND thành pM Dà Nng)
Chwnig trinh/k hoch, mic
tiêu v cong tác tré em

Kêt qua thiyc hin các mic tiêu

Khó khän, tn t3i

Kin nghj Va giãi pháp

1. Quy& djnh s 7273/QB-TJBND ngày 19/10/2013 v phé duyêt Chu'ong trInh hành dung vi tré em giai d03n 2013-2020 và K hoch
1583/KH-TJBND ngày 08/3/3016 v cong tác bão v, chäm soc va giáo dc tré em (BVCS&GDTE giai d03n 2016-2020.
a) Mtc tiêu chãm soc sfrc khOe
dinh diroiig trë em

s

Va

Co 02 chi tiêu không dat KR d Cn quan tam han ntia trong
ra
Giàm t Iê trO
T'
1
tré
sc
sinh
sinh
Co can nng thp (duâi
can
('LJ lê SDD ire em dwái 5 tuOi the lTnh we chäm sOc dinh
thâp (dirOi 2.500 gam) 2.500 gam) nàm 2016 là 3,9% và 4,29% thdp côiva t" l tré scr sin/i có can
don
dirth 4,0%
náng tháp (dzthi 2.500gam));
vào nAm 2019 (không dt KR dO ra);
tài các hoat dng chain
tam dOn
Vn có sir khác bit v tInh trng dinh durOng cn
T' l SDD th nhe can 6
T l
dinh dixông & trO em di.râi 5
dánh
giá
và
dO
em dixOi 5 tui
dinh duong trO m Ocac xã cüa
don 2013- tuoi th nhç
5,4%
2012
thin tInh
2015 1àS 5,5%;
huyn
HOa yang
3,5%
vOi mt bang pháp nhAm
don 20162018
duy trI t
trng
suy dinh dirOiig trO em
chung
2020 là duâi 3,65%;
l 3,5%
toàn thành pM; do mcrc
2019 (dat KR dO
trOn
dja
bàn cac xA cüa huyn
thâp han t' l
thu
nhp
cüa
ngii&i dan a các xA
12,8%
HOa
yang;
dông th&i can
2018);
v1ng khO khàn thãp
thip
và
dr
phOng
tInh tr?ng
thin tinh
dinh
T l SDD th thp côi tré
T 1
dinh dung i trO em duâi 5
hn chê... thra can, béo phi a trO em vài
dr&i 5 tuôi giai do?n 2013-2015 tuoi the thâp
18%
2012 Ben canh dO, tInh
thira can, uu tiên tp trung cho vüng
là 18%; giai don 2016-2020
13%
2019 (thâp han t l
béo phi & trO em dâ bAt dâu tr& nôi thành.
làdirOi 12%;
2018 là 23,2%), thành van dO can
quan tam; dang
không dt KR dê
nhât là khu vrc ni thành.
T5 suât tr
duài 5
T5'
tcr
TB dual 5 tu6i
tir
tuOi
do?n 2013-2015 là ~ 4,81% nAm 2012 xuông cOn 3,18 %o näm
.5,5%;
dôin 20 16-2020 là 2019 (d?t KR d ra; thp hon thiu so
chx6i3,8%0;
vOi
2019 là 21,0%o);
T3
chrài 1
T
tCr
dual 1 tui
tuoi giai do?n 2013-2015 là ~ 4,52%
2012
2,78%o
4%; gial don 20 16-2020 là 2019 (dat Ku dO
thp han nhiu so
-
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xu6ng drnci 4%;
Giàm t5' l tCr vong mc giai
doan 2013-2015 là ~
25/100.000; giai doan 20162020 là < 20/100.000;

v&i toàn qu& nm 2019 là 14,0%);

T l tü yong mc. trung bInh giai doan
2011 2015: 11,14/100.000; giai don
2016-2020 là 8,4/100.000, vi.rat KB dê
ra;
T' l tr?m y tê xä, phthng có ntt hO
Duy trI t l tram y th xâ,,
sinh
hoc y si san nhi dat 100% (dat KB
phumg cO nft h sinh hoc y si
dê ra).
sãnnhidatl00%

-

-

-

-

-

CO 03 chi tiêu không dt KR (tj
lê tré nlià. tré tit 6 den dithi 18
thang tuôi dwcrc chain soc tgi các
cc' s4 mâm non Cong lIp,• tj l ire
em bc tiêu hQc di hQc dzng d5 tudi
và tot nghiêp và t lê Ire em khuyêt
tt dwc,c giáo dyc hôa nhp);

Tang ci.r&ng b sung
dung, d chcii, trang thit bj
dy h9c cho các lap duOi 05
tuM; duy trI ch dO min,
giãm h9c phi và thng dn
mirc h tn chi phi h9c tp
Nhu cu gin tré dn tnthng ngày cho tré; b sung chInh sách
•cãng iOn, nhtrng qu5 dat và quy mô h trq an trua cho tré nhà tré;
phát trin trir&ng lap cüa các don vj
cong 1p ehua dáp ing theo sr phát Du tix cci sir vt chAt, trang
triên. VI the so hrqng tré duqe girl thi& bj, b sung dOi ngü giáo
vào các nhóm lOp dOe 1p tu thyc viên dam bão thirc hin t6t
D an thI dim thu nhn fré
ngày càng nhiêu;
MOt s trtthng mm non trong nhàtrê duiri 18 thángtuôi;
-

b) Miic tiêu giáo dyc tré em
Hoàn thành ph cp giáo dyc
mm non 5 tuM vào näm 2014;
duy tn t l 100% trè em 5 tu6i
dtxcic ph cp giáo dye mm non
trong nhting nAm tip theo; phn
dAu 90% tré em ttr 3-5 tuM duqc
chäm sOc, giáo dyc tai các cci sO
mm non vào näm 2015 và 95%
vào näm 2020; t' l trê nhà tré
dixqc ra lOp dat 70%.
-

Trong dO trê nhà tré tir 6 dn
drth 18 tháng tuM &rqc chäm
sOc tai các cci sâ mm non Cong
1p dat 35% vào näm 2017 va
50% vào näm 2020;
Duy trI t l trô em bc tiu
h9c di h9c dtng d tuôivà t6t
nghip dat 100%;
T5' l trê em bc THCS di hoc
tina 4F tii?1 dat 90% vào nãm

-

-

Dã thrc hin ph cp mm non 05 tu6i
vào nàm 2014; duy trI t l tré em 5 tuôi
di hçc giáo dye mâm non dat 99,9% tr
näm 2016 den 2020; t' l tré trong dO
tuM mâu giáo dtrqc chärn soc. giáo dye
tai các cci s giáo dye mâm non thng dan
qua các nãm, ttr 35,5% nàm 2012 tang len
99,1% nàm 2019; t l trè nhà tré dirçrc
chain sóc, giáo dye tai các cci s giáo dye
mâm non thng dan qua các näm tir 35,5%
nàm 2012 tang len 73,7% näm 2019 (dat
KHdêra).,
Riêng chi tiêu t l trO nhà tré tr 6 dn
dmii 18 tháng tuôi &rqc chàm soc tal eác pham vi D an thI diem thu nhn
cci sà mm non cong 1p dt 6,86% vào tré nhà tré dixài 18 thang tuôi van
nm 2020 (không dat KB dê ra);
dang trong giai doan hoàn thin
nên chua thirc hin thu nhn tré nhà
tré duâi 18 tháng tuôi dUng tiên dO;
Duy trI t5 l tré em bc tiu h9c di hçc
MOt s6 xã, phtr&ng chira cO sr
dung dO tuM và tót nghip dat 99,5% tr
phôi hqp chat chê vâi các .trir&ng
nam 2016 den nay (khong dat KR dê ra);
mâm non cong 1p trên dja bàn
T5' l tré em bc THCS di hc ding dO tham sau sat trong quãn l chat
tuôi tang tir 99% nAm 2012 len 99,98%
-

-

-

-

-

-

-

-

Tang them dnh mIre giáo
viên/l&p dM vii nhüng
'trithng mm non cong 1p
tren dja bàn có khu cong
nghip-khu ch xuAt d dáp
1mg thrqc nhu cu dOn tré
sim, trà tré tr do da s phy
huynh lam vic ti các KCN-
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ZUID va dt 99% vao näm näm 2020; t6t nghip dt 99,75% (vl.rgt
2020;
KHdera;
Ph&i du có 70% tré em - T 1 tré em khuy& tt duqc giáo dic
k1uyt tt &rçic giáo d%ic hôa hôa nhp tAng tir 70% vao nAm 2015 len
nhâp vào nAm 2015 và 85% vào 75,6% nAm 2020 (không dt KR dê ra);
nàm 2020;
- Phn du giãm t) 1 tré em bô
h9c a bc THCS xuOng dtrOi
0,08% vào nm 2015 và 0,05%
vào nàm 2020;

- T' l h9c sinh bô h9c a bc THCS giAm
xuóng 0;01% (07 em) nAm 2015 và con
0,001% (01 em) vào näm 2020 (virot KH
dé ra);

- Tfrng btrâc giàm tái nOi dung - Ni dung chrnmg trInh thrc hin theo
chuxng trInh giáo dizc phü hqp dUng quy djnh cUa BO GD&DT.
vUi tCrng d tuôi; ngän chn cO
hiu qua tInh trxg dy them
hoc them. Phãn dâu den näm
2020 giãi quy& ccv ban tInh
trng dy them hc them và nOi
dung chircvng trinh thc hin
dUng theo quy dnh cUa B
GD&DT;

hrcmg nuoi dxOng tré t?i các nhóm KCX dêu lAm theo Ca;
tré, lop mu giáo dc 1p tr thizc,
phát hin và chãn chinh nhüng sai - Quan tAm hon d vn d di
sot kjp th&i;
h9c dUng dO tui cUa trê em
Chat hrcvng giáo diic hc sinh bc tiu hçc;
khuyCt tit a mt so tnrvng cOn hn
chC. vn cOn giAo vien chira dirçic - Tang ctrOng giAo viên có
tp huãn, bôi dtiOng ye giAo dic chuyén mon v giao duc hoc
hoc sinh khuyêt tt, dc bit là các sinh khuyet tat dé tAng chAt
kiCn th(rc chuyCn sCu ye giáo diic ltrcrng va ty lé tre em khuyôt
dãc biêt:
tth9chOa1nhp;
- Các quy dnh v dy them, hçc
them hiên ti vn chua rO rang, cii - Trin khai thirc hiên nhiu
the nên doi luic gay khó khAn trong giAi pháp dng bO, chU tr9ng
cong tác quân l.
cong tác tuyên truyén, dào
t?o, bi di.rang dOi ngü, ccv sâ
4t chat, thirc hiên di mOi
chrnmg trInh giáo diic ph6
thông theo 1 trInh và htrOng
dn cUa BO GD-DT.
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c) Miic tiêu chãm lo dô'i sang
van hóa tinh thin vui choi giãi
tn cho tré em
- T5 l xA phung có nhà vn
hóa dat 30% giai doan 20132015 Va dat 50% giai don
2016-2020;
- s6 bàn sách trong trong thu
vin cong cong (giai doan 20 132015: 0,6 bàn/nguii dan; giai
don 2016-2020: 0,8 ban/ngu?iri

- T5' l xã, phung cO nhà van hóa dat
57,14% (vuqt KIT de ra);

- S bàn sách trong thu vin cOng cong
dat 0,75 bàn/ngtri dan (khong dt KH dê
ra);

- Phn Mu 100% xa, phu&ng Co - T l các xä, phix?mg cO dim vui choi
dành cho trê em do cap xà, phu&ng quàn
diem vui chai dành cho tré em;
l dat 78,57% (44/56 xa, phtr?ing) (thông
datKH dê ra);
- T l qun, huyn có trung tam - TS' l qun, huyn có trung tam van hóa
van hóa - the thao cap qun dat - thêthao dat 100% (dat 1(1-1 de ra).
85% giai do?n 2013-2015 và
100%.giai doan 2016-2020;

- CO 02 chi tiêu không dat KIT (tsr
l xà, phuàng có diem vui chai
dành cho TB va so bàn sách trong
thu vin cong cng;
- Cong tác quy hoach, Mu ttr xay
dimg thi& chê van hóa, the thao
cap xa, phtthng chira duqc dâu tu
rng khap, hoat dng chua dong b
(chi có 44/56 xä, phuing có dim vui
chcii dãnh cho TE) dà lam han the
den vic thrc hin quyên duçic vui
chcri, giài trI, hoat dng van hóa,
ngh thut cUa TE, nhât là TB vüng
mien ni, dan tOo thiêu so. Hoat
dng van hoá ngh thut dành cho
thiêu nhi cOn chua phong phi.'i, hap
Mn va tao dtrçcc Mu an cho TB.

d) Mitc tiêu bão v tré em có
hoàn cãnh dc bit
- Duy trI 100% trê em mô côi - T5' l trê em m cOi không nai nirccng
tua duqc chàm soc dat 100% tr näm
không nai nuong tiara &rqc chäm
20 13-2020 (dat KIT dê ra);
sOc;
- Duy trl 100% xã, phtthng dat
tiêu chun xà, phuing phü hqp
vOi TB;

- T' l XPPHTE theo QD s
34/2014/QD-TTg dat 100% tr narn 20142018. Tuy'nhiên, ngày 03/01/2019, Thi
tuàng ChInh phü ban hành. QD sO 06/QDTTg ye quy dnh tiêu chuân, dánh giá,
cong nhn XPPHTE thay thO QD so
4/2014/OD-TTg; gôm 13 tiêu chI, trong

- Tip tiic quan tam Mu tix
xây dijng các thit chê van
hóa, th thao cp xa, phuOng.
Dông thOi, vn dng xA hi
hOa dâu tir cáo thiêt chê van
hOa - th thao, khu vui chai
giái trI chô tré em; dam bào
100% cáo xà, phix&ng có
diem vui chcci cho TB,, uu
tiên phát trin cáo khu vui
chth giài tn cho TE& các xà
mien nUi, dan tOe thiu sO,
cáo khu cong nghip;

- Co 04 chi tiêu không dat KIT
XPPHTE, trê em bj tai nan thuang
tich, giãm t' l ngui chua thãnh
niên VPPL và giám t5' l
TECHCDB; trong do, 02 chi tiêu
ye XPPHTE và chi tiêu thông kê
tré em bj tai nan thuarig tIch do
TW quy djnh thay dôi tiêu chI dánh
gia);
- Cong tao bão v TECHCDB gp
lchó khàn do Luât TrO em &rac ban
hãnh và có hiu lrc tfr ngày
01/6/2017, trong do quy djnh 14

- Tang cithng t6 ch&c cáo
hoat dung van hóa, van ngh,
th diic, the thao, vui chci,
giài trI cho TB nhiim tao san
thai lành manh cho các em.

- Cn My math cong tao
truyn thông, nâng cao nhn
thfrc cüa cong ding xA hOi,
nht là cha me, .phi huynh,
ngtri chain soc tré v
BVCS&GDTE, phOng ch6ng
tai nan thuang tIch tré em.
Quan tam xay dmg môi
tnthng sóng an toãn, lànih
manh cho moi tre em (mOi
trtrOng gia dInh, thà trumg
và xä hOi). Thuing xuyên rà
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do có 02 tiêu chI liêt (là xdm hai tré em
va tré em b/ tz vong do tai ngn thzwng
tIch). Do vy, näm 2019, t l xä, phirOng
phü hç v&i tré em dat 76,8% (43/56 xã,
phu?mg; khOng dat KH dê ra); näm 2020
không thc hin dánh gia kêt qua
XPPHTE theo quy djnh.

nhóm TECHCDB (theo Luât soát, thu thp thông tin và
BVCSTE nãin 2004 chi Co 10 quãn l tré em, nhât là nAm
nhóm); to chlrc b may, lc hrçmg chc nhOm TECHCDB dê có
di ngit lam cong tác tré em & giAi pháp can thip, M trcr kjp
qun, huyn, xâ, phithng da so thEM. Nghiên elm cO them các
kiêm nhim, thu&ng xuyên thay dôi
chInh sách riêng, dc thu cüa
nén vic quãn l, theo dOi
thành ph6 d6i vài mOt so
- T' lê TECHCDB drcic chAm - T l TECHCDB dtxçrc chAm soc bang TECHCDB chua chAt ché; linh phi
nhóm
TECHCDB;
sOc bng nhiu hinh thirc dat nhiêu hInh thirc dt 98% tfr 2013-2018, &iu Pr cho cong tác tré em cap xã,
80% giai doan 2013-2015; phn tang len 99% vào nAm 2019 và dat 100% phtrmg cOn han che; nhn thlrc, - Cn có sir quan tam thithng
trách nhim cüa mOt bO phn gia xuyên cüa các cap Uy dãng,
du tang len 100% vao cu& nain vao nãm 2020 (dat KH d ra);
dInh dôi vi cong tác
chInh quyén trong cOng tác
2017 và duy trI thng nAm tip
BVCS&GDTE, nhAt là TECHCDB lành
dao chi do, sr vAo cuôc
theo;
cOn han ch& cOn trông ch, ' lai quyêt
lit cüa các cy quan,
vào nhà rnrâc;
ban
ngành,
doàn the thrc hin
- Giãm t I TECHCDB xu6ng - T lê TECHCDB so v9i dam s trO em
Cong
tác
quân
l
nhà
nixâc
di
dOng
b
các
giãi pháp se to
dirOi 1% so vài dam s tré em, chiêm t l 1,2% nam 2019 (không dt
vi
môt
so
linh
vtrc
lien
quan
den
nén
.yêu
to
quan
tr9ng trong
hang nam giãm t 0,05 dn KHdera);
nguyen nhãn, diéu kin dn den các cong tac quan l; cAm hóa,
0,1%;
em có hành vi phm ti, vi pham giáo diic thiêu niên hix vi
pháp lut cOn chira cht chë: quãn phm pháp 1ut.
- Giãm 30% t 1 ngithi chua - Giám 4,7% t' l ngtrri chua thành nien
1 cac dch v Internet, trO chcxi - Phát huy vai trO ci'ia các
thànhniên vi phm pháp 1ut so vi phm pháp lut nàm 2020 so vài nãm
din tlr... Vic phôi hçp giita gia
vâi dâu k5i, hang nám giãm 5- 2015 (nàm 2015: 236 dôi tlrqng; närn
ngành, doàn the, dc bit là
dinh,
nhà trtr&ng và xâ hOi trong
6%;
2020:. 225 dôi tirqng: không dat KH áé vic quân l, giáo dic tré em, nhât lien ngành Cong an, Doàn
ra;
là các em có nguy c vi pham phap Thành nién, HGi Cru chiên
- Giãm t3 1 tre em bj xãm hai, - Giai doan 2013-2015, t' 1 tré em bj luAt chua duçic thithng xuyên, dông binh, HOi phi nit các cap
ban hành so vci dau. k5' Chircmg xâm hai, bao 1rc giám 30,8%; giai doin b. MOt sO thanh thiêu niên có trong thc hin Chi thj 24trinh (giai doan 2013-2015 giám 2016-2020, t5 l tré em bj xâm hai, bao hoàn cãnh gia dinh khó khän, cha CT/ru cUa Thành u' Dà
NAng trong vic cam hda,
10%; giai don 20 16-2020 giãm lrc giám 27,8% (dat KH dêra;
mc lo lam an kinh té thiêu. quan
giáo
dic, giüp d thiéu nién
15%);
tam, chàm sOc, dy do con nén các
hir, vi phm pháp 1ut. Vic
- Giám s trê em bj tai nan. - S tré em bj tai nan thucing tIch giâm tr em d bj sa ngâ vâo t nan. Tác to chlrc thxc hin phAi toàn
thi.rcmg tich xuOng 400/100.000 1.488 em nàm 2013 xuOng con 1.301 em dng cüa rnt trái nén kinh té thj din, có chi.rcmg trinh, k
tré em giai doan 2013-2015 và näm 2015 và tr 3.616 linyt em nAm 2016 tnr&ng, khién cho t'ç l that nghip hoach cii the, ni dung và các
ngay càng tAng; Anh hi.ràngxau cüa
300/100.000 tré em giai doan tang len 9.145
llx9t em nAm 2019 (do ttr các luOng Pr Prong, trào hru tiOu bin phAp tién hành phü hqp
2016-2020;
nAm 2016 den nay ngành Y té thông kê crc trén cac trang mang xA hi lam vài trng dja phuxmg, tCrng llra
tuOi, chIt
các giãi pháp

tré em bj tai nan thuong tIch dn khám,
diêu trj tai các co sâ y t theo hixóng dn
cUa BY t& dung don vj tInh là: hrqt tré
em. Do .4y chi tiêu nay không the dánh
giá);

cho mt b phn thanh thiu niên
thiêu rèn 1uyn, tu duông, cO 16i
song buoñg tha, dua dôi dê b dan
dn các hành vi vi pham pháp 1ut.

- Trê em trong din h nghèo - T' 1 tré em trong din h nghèo dixqc
thrçic chäm soc bAng nhiêu hInh chAm soc bng nhiêu hInh thi'rc dt 100%
thrc giai doan 2013-2015 dat (vixcit kê hoach dê ra)..
80% và giai doan 2016-2020 dat
90%;

phöng ngra, ngan chn.
Bó trI kinh phi d thrc hin
cac chuang trinh lien quan
den cong tác tré em; phát huy
vai trô h thông bAo v Ire em
cac cap.

2. K hoach s 87851K11-UBND ngày 01/10/2014 v vic thirc hin Quyt djnh s 570/QD-TTg cCa Thu ttrcrng ChInh phü v phê duyt K
hoach hành i1ng qu& gia vi tré em bj ãnh htr&ng b&i fflV/AIDS giai doan 2014-2020 trên da bàn thành ph Ba Näng.
- Dir lieu quAn l v trê em bj Anh - C&n cAi thin h th6ng quAn
hirOng bOi HIV/AIDS chua dy dü, l dir lieu ye tré em bj Anh
D&inAm 2020:
Co s& chAin sóc, diu tn HIV cho nglx&i nht là trA em có nguy co cao hi.rOng bOi HIV/AIDS dê cO
ion dirac dt tai Bnh viên Da liu; co sO nhim HIV nên vic tip
can, tnin kê hoach can thip, trçr gii'ip,
chAm sóc, diêu tn HIV cho tré em thrcic
khai thirc hin các dich vu cung cp djch vi;
dt tai BY Phu san- Nhi. Tir nAm 20132014, SO Y t dA ban hành quy trInh BVCS&GDTE cOn han ch (h6 trc - Dy manh tuyên truyM
chuyên tuyên, chuyên tiêp các djch vi dir dinh duOng và phát trin th chit, nâng cao nhn thirc cüa cong
phOng, diêu trj HIV/AIDS trCn dja bàn chAm soc thay th& vui chcri giAi trI ding, nht là dôi tuqng cO
nguycocaO;
thành phô và Quy trInh chAm soc, diOu trj
dv phông lay fruyên HIV tir mc sang con
- Tp hun, bi duirng nãng
tai thãnh phô Ba Nng dAm bAo dir phông - Cong tác tuyên truyn nâng cao cao kiên thfrc, k nAng cho
lay truyên HIV tirrnç sang can cüng nhix nhn thc cüa cong dng chra dOi ngü lam cong tAc Ire em
diêu fri cho tré nhiêm HIV.
tiurOng xuyên, sâu rung nht là các cap.
- Phn du 100% TB bj Anh
hirOng bOi HIVIAIDS trong din
quAn 1 duçic cung cp các djch
vz v yt, giáo diic, tu vn, h
trçr dinh dirng và phát trin th
cMt, chAm sOc thay th& vui chai
giAi tn va các chjnh sách xA hi

- Bat t' l 100% tré em bj Anh hrOng bOi
HIV/AIDS trong din quAn l &rçYc cung
cp các djch vivê y tê, giáo dic, tu vn,
h trcr dinh dixông và phAt triOn thC chAt,
vui choi và các chInh sách xA hôi theo
quydnh;

nhirng ngu&i có nguy co bj nhim
HIV, gia dlnh có tré em bj Anh
huOng bOi HI V/AIDS;
- Kin thirc, k)7 nAng v BVCSTE
bj ãnh hirOng b&i HIV/AIDS cüa
mt so can b, cong ch(rc, ngithi
phii trách cong tác trO em các cap
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theo quy djnh;
- Phn du 100% cci sâ trçr giüp
trê em, c s chain soc và diu
tn cho tré em nhim HIV, các tó
chrc xa hi cO lien quan dn tré
em REV duqc cung cp kin
th(rc, k5 näng v báo v, chäm
soc trê em bi ánh huâng bài
HIV/AIDS

- Dat tS 1 100% ca sà trçl giüp trê em,cq
sâ chain soc và diu tn cho tré em nhiêrn
HIV di.rçirc cung cp kiên thc, k5 näng ye
bâo v, chäm sOc tré em bj ánh huông b6i
11W/AIDS;

con chixa clap 1mg yêu cu; can b
cap xâ, phi.rOng thtring xuyen thay
dôi, kiêm nhiêm, do do vi& theo
dOi, .quán l, ho trq TE bj ãnh
hixOng bii REV dôi ilic chua .kjp
thi.

- 100% cct s& chn doán, chäm
sOc, diu tn cho ngi.ri IOn
nhim REV có cac djch viii chn
doán, chain sOc, diu trj cho tré
em nhi&n REV;
- 100% tnthng hçc tao c hi
cho trO em bj ãnh hu&ng bM
REV/AIDS dtrcc cli hoc theo thu
cu.

- Dat t l 100% tru&ng h9c tip nhn và
tao dieu kin cho tré em là hoc sinh bi
ãnh hirOng bOi REV/AIDS dticic di h9c
theo thu câu.

3. K hoch s 9860/KH-UBND ngày 01/11/2014 v thrc hin Quyt dlnh s 34/2
014/QD-TTg ngày 30/5/2014 cüa. Thu tiróng ChInh phü
Quy djnh tiêu chuân xA, phtr?rng phU h tré em.
- Tr näm 2014-2018, duy trI t' 1 - Vic dánh giá XPPHTE theo QD
XPPHTE theo QD s 34/2014/QD-TTg so 06/QD-TTg dirçcc thc hin vào
dat 100%.
nam thu 2 và nArn thu 4 cüa Ké
Nàm 2019 thirc hin dánh giá xa, phu&ng hoach phát trién kinh té - xä hOi 5
theo QD s 06/QD-TTg ngày 03/01/20 19 nàm. Trong so 13. tiêu chI, có 11
- Duy fri Va nãng cao cht hrçrng cüa Thu ti.róng ChInh phü, gôm 13 tiêu tiêu chI &rçYc thu thp trong nAm
vic tái cong nhn xâ ph.rtmg chI, trong do CO 02 tiéu chI 1it (là xáin dánh giá và 02 tiêu chI lit là xâm
hai tré em va tré em bj tz vong do tal ngn hi tré em Va tré em bj tr vong do
phü hçrp vOn tré em.
t1nong tIch). Theo dO, t l xa, phr&ng tai nan thixang tIch diiccc thu thp
-• Phn dudn cui nAm 2015
toàn thãnh ph6 có 100% s xä,
phi.r?rng dt tiêu chun xã,
phix&ng phü hçip tré em.

Các ngành, dja phircmg c.n
tp trung nguôn1c, giáipháp
âé phông ngra, han ché tinh
trng tné em bj xâm hai và tlr
vong do tai nan thi.rang tIch,
gOp phãn thirc hin có hiu
qua cOng tác xây dirng.
XPPHTE theo Quyét djnh sO
06/QD-TFg.
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phü hçrp vâi tré em dt 76,8% (43/56 xi, trong kS' dáth giá (khong phii là
näm dánh giá). Do 4y, rt khó dê
phtrông).
trin khai thrc hin duy trI 100%
XPPHTE nhu các nAm truâc.
hin Quyt dnh s 55a/2013/QD-TTg cüa Thu tiró'ng ChInh phü vI
4. K hoch s 3530/KIR-UBND ngày 25/4/2014 v trin khai thrc
phu thut tim cho tré em bj bnh tim barn sinh.
Quyt dlnh s 3412014/QFJ-TJBND ngày 09/10/2014 quy dlnh chInh sách ho trçr
- Hang nAm, HOi Bio trçc Phi,i nir và tré D6i tirclng duçcc humg chInh sách Các cap, các nganh, hOi doãn
1. Di tiuyng: Trê em thuOc hO em nghèo bt hnh phôi hçcp vài các h trcr phu thut tim theo Quyêt the tip ti1c vn dng nguôn
lrc ho trq khám sang iQe Va
gia dinh nghèo, cn nghèo theo ngành, UBND các qun, huyn, xä, djnh so 55a12013/QD-TTg con it
phu
tht4t tim bArn sinh cho
chun nghèo cña thành ph6; Tré phtr?ing, Qu5 BAo trcr trè em thành phô to
tat
cã
dôi tuçing trê em.
em thuOc din huâng trcr cp chüc khám sang lc phAt hin tim barn
sinh; fIr nAm 20 14-2020 di thirc hin
Nghiên cru d xut ma rung
bAo trçl xi hOi hing thang.
khAm sang 1pc cho 310.106 em, qua do
dOi tirqng huang chinh sách
h trcr phu thut tim bm
phát hin các trir&ng hcp bj bnh và vn
2. Các chInh sAch h tro
dng nguôn lrc h trq phâu thuIt cho 411
sinh theo Quy& djnh sO
- H trçr chi phi khám bnh có em bj bnhtim barn sinh vài kinh phi han
55a/2013/QD-TTg là con gia
dInh ôó cong v&i cách mng.
lien quan dn phu thut tim, chi 20,2 t dong (trong do, Sr LD-TB&XH
trc
tiêp
tiêp
nhn,
kiêmtra
và
gui
quyêt
phi phu thut tim;
ho trg chi phi h trçl phâu thut tim cho
42 trixing hçrp tré em thuOc hO gia dInh
- H trq tin An, tin di 1i.
nghèo, cn ngheo, tré em thuOc din
hung trçr cap BTXH hang tháng theo
Quyet djnh so 55a12013/QD-TTg vâi
kinh phi han 154 triu dOng tir nguôn
ngan sách thành phô).
khu
5. Quyt djnh so 6290/QD-UBND ngày 28/8/2015 v phê duyt K hotch thiyc hin D an HO trq, phAt triñ nhóm trë dOc 1p ttr thiic &
vrc khu cong nghip, khu che xut d&i 2020 ti thành phô Di Ning.
Muc tieu cu th: Phndu dn
2020
- DOi ngü giAo vien, bio mu Hiu quA cüa DO an mang 1i
- HO tra, kin tom 50 nhóm tré - Di hO trq ca sa vt chat vi kin tom không on dnh dn dn bOi thrOng rat khi thi giUp cho các
ducic 117/50 nhórn tré DLTT có 50% trà
NLDLTT duqc dau ttr cai to
DLTF a khu vvc KcN, KCX
len trô có mc là cOng nhân khu virc KCN, chuyOn mon nghip viii chim soc
(có It nht 50% tré có mc là
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ui1g

ruan IU1N, 1cUA).

- 80% chin nhOm, giáo viên, bão
mk cina các nhOm tré DLTT tai
dia bàn thuc hién D an drne M
trg, dào t30, bi duOng kiAn
thinc, nghip vii, k5 nàng chain
soc tré và dixçrc giáo diic do
dine, hzang tam ngh nghiêp.

KCX (vixcirt KU dê ra);

tré con gp nhiAu khO khan;

- T6 chirc 15 lOp dào to cp duông cho
648 chü nhóm, giáo vién, ngr?yi chàm soc
tré ti cac nhóm tré DLTT (100%nhOrn
tré DLTT &rcic Dê an ho trcl) ye kiên
thirc, nghiep vu, k5 nàng chAm soc trO Va
dine giao due do dire, lircing tam nghê
nghip. Ket qua dt 100% chü nhóm,
giáo viên và báo mu cUa các nhóm trO
DLTT dincre M trçl, dào t?o, bôi dinöng ye
chm soc tré (vucit KU dé ra);

- ChInh quyAn dla phmncing và
ngành GD-DT kho khAn trong vic
quân l và to chirc cáà hot dung
cho cac nhóm tré DLTT không có
giây phép thành 1p nhung van hoat
dng (do cac nhóm tré hinh thành
tir phát hoc các thOrn tré có so
hrçrngdmrii lOtrO);

- Mire dóng gop cina phii huynh cho
m9i hot dng cina tré cOn thâp;
- 70% tr dm61 36 tháng tu& ti
- Thirc hin giám sat djnh kS', cac cAp Hi vic dâu tin rnua sAm cac thiêt bi do
dia bàn tHAn khai D an dmncc phii nir dã to chire 329 cüc giám sat dung, do chori cina các nhóm trO
gm'ni ti các nhóm trê duçic quãn (gom can b HOi ccn s&, ngir?ri lam cong DLTT cOn han che;
tác tré em; To trtrirng dan phô/BI thin clii - S nhórn tré DLTT dmc DA an
1 va dam báo chAt hnqng.'
bO hoe nhüng ngtr?ri có trách nhiém tai ho trq cOn qua It so vâi eác nhóm
cOng dông,...) ti cac NLDLTT trên dja lap
DLTT trén da bàn thành phô.
bàn triên khai Dé an. Kêt qua có hcm 80%
tré di.rii 36 tháng tuoi dirçnc gin t?i các
nhOm trè duçic quân l va dam bäo chAt
luvng (vtrcit KU dê ra);
- 95% cac bà mc & KCN, KCX - Dâ M
chine 64 bui truyn thông và phát
cO con gini ti cac nhOm tré 10.545 tài lieu
truyën thông dành cho cha
DLTF tai dia bàn triên khai Dé mc ir KCN, KCX có con dtrâi 36 tháng
an dmrçrc truyên thông nãng cao tuôi ye
dung chAm soc vâ phát triên
nhn th(rc ye chAm soc và phát tré thor. nOi
Két qua dam bâo 95% các bà mc
trien the chat, trI tu cina tré.
ir KCN, KCX cO con girl t?i các nhOm tré
DLTT ti dia bàn trin khãi D an dirc
truyen thông nâng cao nhn thirc ye chàm
soc và phát trién th chat, trI tu cUa trC
(dat KU dé ra).

cci sir 4t chAt va bi dining
chuyén mon nghip vii. Can
tiAp tiic duy trI vã thAn rng
cAc hot dung cina DA An va
có nhüng chIth sách h trçi
xay dnng khu vui chcri, giãi
trI min phi hoc giAm giA
cho con cong nhAn lao dng
CO cci hOi dmic vui chori, giâi
trI; dông th&i, tang cmn&ng
theo dOi, giAm sat, kiAm Ira
hoat dung cina cAc nhOm lOp
và nAng cao nhn thinc ye
BVCS&GDTE ti các cci sir
nay.

6. K hoch s 1564fKH-UBND ngày 07/3
v thirc hin QuyAt djnh s 1235/QD-TTg ngãy 03/8/3015 cina Thu tir&ng
thinc dy quyén tham gia cina tré em vao cAc/2016
vAn dé
ChInh phil vA
ye tré em trên da bàn thànhph
BA Nng giai don 2016-2020.
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- 100% vn ban pháp lut, chInh - Chi tiêu 100% VB pháp 1ut, chInh sách
vtré em khi xây dirng duc tham van
sách v trè em & cp thành pM,
kiên tré em: thlrc.hin van con han chê.
cp qun huyn khi xây dmg
duqc tham v&i kiM tr em.
0 cac quyet dnh
.
Co- lien
- 90/o
quañ den trê em trong nhà
trtthng ducic tham vn kiM tré
em.

- Ngành GD-DT dã ph6i hqp chit che vài
các ban, ngành, doàn the, dc bit là
ngành LE-TB&XH, Thành Doan, HOi
dMg dOithãnh pho; kêt qua v&i hcm 95%
quyêt djnh có lien quan den trC em trong
nhà trtthng duqc tham van kiCn tré em
(vuotKH);.

- 90% CáC quyét djnh cO lien
quan den tre em trong cong
dMg, xä hi duqc tham vn
kiM tre em.

- Chi tiêu 90% các quy&t djnh có lien
quan dM tre em trong cong dông, xà hi
dirçc tham van kiên trê em chua thrc
hin ducic.

- 100% các qun, huyn triM
khai thuc hin 03 mô hInh thiic
My quyM tham gia cüa trê em
vào các van dê v tré em.

- 100% các qun, huyn thành 1p mô
hInh Câu lac b quyên tham gia trO tai
cong dong. Tuy nhiên, di vâi các mô
hInh thu HOi dông tré. em chi thành 1p &
03/07 qun (gôm Hal Châu, Thanh Khê
và Lien Chiêu); mô hInh Diên dan trê em
chi duçic thirc hin a mt so dja phuong
(Scm Trà, Hâi Châu) (Không dt KH dO
ra)

- TuyOn truyM va nãng cao
nhn thi'rccho các ben cO liOn
quan dc bit cac cap chInh
quyOn, cha mc v ngu&i chain
soc trO dO hiOu dUng vO quyM
tham gia cUa trO em, vâi các
hInh thrc tuyOn truyM phii
hçip;
Phát triM và nang cao hiu
qUa hot dng cUa các mô
- Vic t6 chi'rc triën khai các hoat hInh thUc My quyên tham gia
dng thUc My quyM tham gia ci'ia cira trO em ir các cap; nhât là
trO em tai cci s& chua di.rçic thu?mg mô hInh Hi dông trO em,
CLB quyên trO em ti các
xuyên và hiu qua chua cao;
qun, huyn nhm phát huy
- Hot dng cUa mô hInh HOi dMg quyM tham gia, bay to 5' kiên
trO em các cp vn cOn hn ch cUa trO em; can tao diOu kin
nhu: hoat dng cOn lUng t'ng, các àho trO em có hoàn cành dc
bit duçic .tbam gia bay tO 5'
kiM cUa trO chi dung & mire d
kiên, nguyen v9ng;
v vn d h9c hành, sinh hot thu
h9c khOng theo s& thich, th&i gian - T chirc các hi thão
chuyên dO, chia sO kinh
h9c s&m, s& thIch ngh thut;... nghim cira cáo dja phuang
chua tham gia vào các vM M nghj có các mô hInh hay; to chi'rc
sij có tInh chInh tr, KT-XH;
tham quan, hc tp mô hInh
tai các dja phucrng.
- MQt s6 sir, ngành và chInh quyn
Tang cu&ng ph6i hqp cUa
dja phucmg các cp chua thrc sr
các sir, ngàrih liOn quan và
quan tam hoc chua chi do quyét 'các dja phuong trong triên
lit chucing trInh thUc My quyn khai các hot dng thUc day
tham gia cira trO em vào các vn d quyên tham gia cUa trO em;
v trO em. Vic tham vn kiM TE quan tOrn vic tharn vOn 5'
d6i vâi các chucing trInh, k hoch kiOn trO em khi xây dimg các
lien quan dM trO em cOn chua duqc chucing trInh, chInh sách lien

- 03 chi tiêu không dt KH (tham
van kiM trO em d6i vâi 100% \TB
pháp lut, chInh sácb v trO em và
90% các quyt djnh lien quan dn
tré em trong cong dng, xã hOi;
100% qun, huyn triM khai 03 mô
hInh thUc My quyM tham gia cUa
trO em);

11
chi trong. Quan nim v quyn quan dn tré em.
tham gia cUa 1E chü yu tp trung
vao cong tác vui chori, giâi trI và
các hot dung màng tInh chit van
hóa, van ngh thông qua các CLB
tai trl.r&ng...
7. K hoach s 4847/KH-UBND ngày 05/7/2016 v phOng chng tai nan, thtro'ng tIch trë em trên dja bàn thành ph
2016-2020.
Mtic tiêu ciii th&
- Hang näm, giâm 15% s trO
em bj tai nan, thuorng tIch
(TNTT) va giàm 10% s trO em
bj tCrvongdo TNTT, dc bitdo
du6i ntràc, iai nan giao thông so
vâi nani tnrccc;

- 100% tnr1ng h9c dat tiOu
chun Trithng h9c an toãn; 0%
ngôi nhà thuOc các hO gia dInh
có TE dat tiOu chI Ngôi thà an
toàn; 20% x, .phirmg dat tiêu
chuãn Cong dOng an toàn;

- T& näm 2016-2019, CO 20.972 hiqt trO
em bj TNTT dn khám, ieu
i
sâ y t (nàm 2016: 3.616 lirot; 2017:
3.182 hrçrt; 2018: 5.029 hrçit; 2019: 9.145
lirort). Tr nàm 2016 dOn nay, ngành
thông kO trO em bj TNTT theo huOng dn
cUa BO Y th, dUng dorm vj tInh là: 1wçrtir
em, khOng phái là s tré em nên khó dánh
giá k& qua thrc hin clii tiOu nay theo
KH d ra;

- H thng thu thp thông tin, báo
cáo so lieu TNTT trO em con nhiu
bt cap, thiu chInh xác do không
dng bO gina các 1oi hinh "any
d tu6i thông kO gi&a ngành LDTB&XH va ngành Y tO; So lixçit trO
em bi TNTT tang dn qua các nAm;
- DOi ngU lam cong tác trO em
kiêm thim thiu vic, thu?ing
xuyOn thay cMi nOn kho khàn trong
Cong tác thu thp, t6ng hcip thông
tin ye trO em bj Th'1"';

Tfr nàm 2016-2019, s TE bj t1r vong do
TNTT là 28 em (2016: 08 em; 2017:11 - Chira thrc hin dánh giáNgOi nhà
em; 2018: 04 em; 2019: 05 em): S TE tCr an toàn, COng dng an toàn. Vic
vong giâm hang näm (dat KI{ d ray.
xay d%rng, dánh giá và cong nhn
•- Dt t' l 100% trtrrng h9c dat tiOu mô hInh Ngoi nhà an toàn
PCTNTTTE gp khO khàn do hu
chun Tnr&ng hoc an toàn;
ht cac ngOi nhà có trO em sinh
Han 70% các hO gia dInh cO trO em duc sng Co nguy ca gay TNT cho trO
tp hun nâng cao kin thirc v xây dirng thuQc hO ngheo, khó khän. D dt
ngOi nhà an toàn phOng, cMng TNTFTE; duqc các tiOu chI ngôi nhà an toàn
tuy nhiên chira thc hiOn dánh giá dôi vói theo quy djnh thI các hO gia dinh
chi tiêu 30% ngOi nhà thuOc hO gia dinh nay phái câi tao, sira ch'a mOt s
có trO em dat Ngoi nhà an toân do mOt so hang miic nhung khOng có kinh phi

à Nng giai doan

- KMn nghj vói các b, ngành
liOn quan:
+ Co van ban huOng dn ci
th frin khai ChtrongfrInh,
các mô h'mh an toàn
PCTNTTTE (nhtr mO hinh
Ngôi nhà an toàn, Cong dng
an toàn) d daphirong cO cor
si thrc hin);
+ Thông nhât cong tác thông
kO so lieu theo nhOm tu6i va
các lo?i hinh tai nan, thuang
tIch trO em nh&m dam bão sr
thông nht, ding bO trong
cong tác thu thp thông tin và
báo cáo s lieu cUa dja
phuorng;
+ NghiOn ctru thay th vic
•thra iic tiOu v s6 1trcnWt'
1 ngOi nhà dt tiOu chun
Ngôi
nhà
an
toàn
PCTNTITE
thãnh
s6
1uqng/t 1 hO gia dInh cO
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tiêu chI dánh giá (do Trung rccng ban thuc hin;
hành) chua phü hc%p vth thrc tê. Doi vài - VAn d an toàn cho tré em cã 03
chi tiêu 20% xâ, phwô'ng agt Cong a'óng môi triing "Gia dInh, nhà trwàng
an toàn chua triên khai th%rc hiên trên dja và xii h3i" ôhua tht sir dam bâo.
bàn thành ph6;
Kin th(rc, k5 nãng v phông,
- 100% h9c sinh tiu h9c, TI-]ICS &rçic chông tai nn thuang tIch và duôi
- 90% tré em trong d tu61 tiu
tuyên truyên, phô biên các quy djnh ye an nuàc tr em i các bc phi huynh
hçc, trung h9c ca sâ biët các
cOn thiêu; ' thüc chap hành lut
quy djnh ye an toàn giao thông; toàngiao thông (vuçlt KH de ra);
pháp và các quy djnh ye an toàn và
- Hin ti các tru.rng h9c trên dja bàn phOng, chông tai nn thucrng tIch
- 100% hçc sinh hoàn thành
b bai (hâu hêt là be bi cua mOt so bO phn ngu&i dan chua
chuong trinh tiêu h9c và 70% thành phô bó 85
di dng) dtrqe lap dt tgi các tnr&ng Tiêu nghiêm là nguyen nhân dn den các
trO em trong dO tuOi trung hc
h9c, TUCS, THPT dung phic vii mon tnr?lng hcip tCr vong i tré em.
ca s bi& bai va biêt k5 näng an
giáo dic the chat và d dy boi cho tré
toàn trong môi trixmg nuâc;
em. Tr näm 2016-2019, ngành GD-DT
dà to chCrc dy bai cho 99.726 luçt hçc
sinh Tiêu h9c,THCS ye k5 nãng bci an
toãn phàng chông tai ntn duôi nuâc;
trong do Co gãn 53.900 biêt bai và biêt k'
nng an toàn trong môi trnmg nuâc (tr
phong trào dy — h9c bth he) do ngành
GD-DT phát dng tir nàm 2016. So vài
s6 hrçing hc sinh Tiêu hoc, TI-ICS dang
hc tp tai các trithng giai dotn 20 162020 thI t5' 1 hçc sinh Tiêu h9c, THCS
den nAm 2020 biêt bai d?t 63,35% (sO
lieu nay không bao gôm các be bai djch
viii, be bai do các ngành khác quân l,
khai thác cO dy bcci cho hc sinh);
- 100% trê em sir ding áo phao - Tr 2016-2019 CO gn 36.900 TE sr
khi tham gia giao thông dtrmg ding áo phao khi tham gia giao thông
dixing thüy; dam báo 100% tré em str
thüy;
ding áo phao khi tham gia giao thông
&tOng thüy (dat KH dê ra);
Y t&
- 1 flA% t'n hf côn tác Viêfl - Hang näm, Sâ LD-TB&XH, SO

kiên th(rc, k5 näng ye xây
dmg Ngôi nhà an toàn
PCTNTUE d khã thi han;
- Tang cithng tuyên truyn
bang nhiu hInh thüc v kin
thi'rc, k nng PCThT 1'iE
cho phi huynh, ngix?ii chäm
soc tré và trê em; tip tiic dào
tao, tp hu&i nâng cao näng
lirc, k näng phOng ngra
TNTTTE cho ngix&i lam cong
tác tr em các cp, dc bit là
k näng sa cAp ciru tré em bj
TNT cho nhân viên y t
thôn, nhãn viên y t triràng
'hçc.
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lam cong tao báo v, chárn soc
tré em dixqc tp huãn ye k5 näng
phóng, chong tai nan, thucing
tIch trô em; 100% nhãn viên y tê
thôn, bàn, nhãn viên y th tnr&ng
hpc biêt cáo k5 thut sa cfru, cap
cCru ban dâu cho tré em bj tai
nan, thuong tich.

Si GD-DT t6 chfrc cáo lOp tap hun v
k nàng phOng, chong TNTTTE cho can
bô, cong tao viên lam cong tao tré em cáo
cap; nhán viên yté thôn, bàn, nhân vien y
te tru&ng h9c biêt cáo 19 thut so ci.'ru,
cap cfru ban clâu cho TE bi TNTT, darn
bão 100% doi tircmg &rqc tham gia các
lOp tp hun (dat KH d ra).

8.K hoach s 86061K11-UBND ngày 19/1 0/2016 v duy trI va phát trin mô hInh Phát hin sOin, can thip sO'm cho tré khuyt tt diró'i 6
tuol glal doan 2017-2020.
- Phn du dn nAm 2018
+ Duy tn và nâng cao hiu
qua hoat dng cüa mô hirih phát
hin sthn, can thiêp s6m
(PHSCTS) t?i 3 qun, huyn
C&n L, Lien Chiu và Huyen
Hoà Van;

- Tr kt qua thrc hin mô hInh PHSCTS
cho TE khuyt tt ti 03 qun, huyn
(Cam L, Lien Chiu va HOa yang) do
Cci quan Vin trçl Ai Len (Irish Aid)
thông qua t chIrc Viethealth t1r 20 122016, sau khi dr an k& thüc, UBND
thành ph6 dA cp kinh phi cho 3 qun,
huyn d duy trI mô hinh. Ngoài ngân
sách thành phó, VietHealth dâ h trçx th
chCrc tp hun cho can bO cáo nganh LDTB&XH, Y t, Giáo d%ic d thn hiên
diu tra sang 190 cong ding. Kt qua tü
2018 dn nay, 3 qun, huyn dâ tin hành
sang 190 cong d6ng cho 16.210 trO duâi 6
tui. Qua sang Ice, phát hin 370 tré có
du hiu nghi ng& khuyt tt dtrqc khám
chuyên sâu xác djnh có 67 tré khuyt tit
cAn duqc can thip tren cáo 11th virc y th,
giáo d%!c.

+ Trin khai nhán rng mô - Giai doan 2017-2021, Viethealth M tra
hInh phát 'hin s&m, can thip nhân rng mô hInh tai 04 qun (Hãi

- Do han ch ye kinh phi nén mô
hinh chua &rcc thtrc hin môt cách
bài ban, toàn diên, chtra dam báo
sang Ic tt câ s6 tré mfri duqc sinh
ra, s tré mói chuyn dn dja bàn,...

- Thành ph tip tic dua hoat
dung cüa mO hinh PHSCTS
vào K hoach trçl giüp NKT
giai don 202 1-2025, phãn
cong nhim vii cho các don
vj, dja phuong dA th%rc hin
- Cong tao tuyén truyAn con hn
hoat dng PHSCTS cho tré ttr
ch, sr ph61 hqp gicta cáo ngành
0-6 tu&;
chua dixuc chat chê dAn dn su n&n
bat, chia sé thông tin v tin do, - Kéu g9i xA hOi hóa, sr
tinh hInh, k& qua tnin khai thrc trq cüa cáo to chfrc trong và
ngoài nuàc gop phãn tang
hién chua kip thii;...
tInh hiu qua cüa mô hmnh.
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sam tai 4 qun con 'ai là Hâi Châu, Thanh Khê, San Trà va Ngü Hành
Châu, Thanh Khê, San Trà và Son). Theo do, dã trin khai các hoat
dng tp huAn cho cha mc, ngthi chäm
Ngü Hãnh Scm;
sOc trê; tp hun quãn 1 trir&ng hcip vài
trO khuyt tat, sang 1c, chuyn giao k5
näng giáo dic dc bit... (dat KFI d ra).
Tu näm 2019 tth di: Duy
trI và thc hin t6t mô hInh phát
hin sam, can thip sam tai
100% xa phuing, qun huyn
trên dja bàn thành ph6

- Trong näm2019-2020, thành ph6 phói
hqp vOi yietHealth to chüc tp huân cho
can b xà hi, y tê 56 xa, phung và giáo
viên mâm non ye sang lc phát hin sam,
can thip s&in, k nng can thip sam ye
.phic hôi chirc näng cho tré, trj 1iu ngôn
ngti... và cho cha mc tré khuyOt tat. Các
dja phuang to chiic khárn xác djnh mirc
dO khuyt tt cho tat cà so hxçmg trC nghi
ng? khuyt tt sau sang 19c, dim vào din
1p ho sa quàn l, tu van, hithng dn, h
trq gia dInh, kêt ni vâi các nguôn h trq,
các ca sà y tê trên dja bàn thành phô de
tré &rgc can thip sOm. VietHealth h trq
can thip tai nhà cho các trê can can thip
nm trong chixang trInh; dông thi huOng
dn cho cha mc trè k5 nAng, kiên thi'rc ye
tçr 1uyn tp cho tré tai nhà, qua do nâng
cao sr tiên bO cho trO.

cüa HDND thãnh pb v D an Sfra hc dirOng giai don 2018-2020 trên dja bàn thmnh
9. Nghj quyt so 106/NQ-HBND ngày 07/7/2017
sü'a dOi, bô sung 1J an Sfra h9c dirOng giai don .2018-2020 tren dla bàn thành
phi và Nghj quyt s 161/NQ-IIDND ngày 12/7/2018 vêvic
phô 1à Nàng ban hành kern theo Nghj quyt 106/NQ-HDND.
- Co 207 tru?mg mm non, trirOng chuyên -02 chi tiêu khong dat KH dê ra t' - Cn tip tIle duy frI Dè an 0
- 100% trê mu giáo tir 3-6 bit và các'ccl sO BTXH (200/2 12 trumg 1 tré mu giáo dirqc uông sia và t5 giai doan tiêp theo nhäm gop
tu6i) cüa các thrOng mm non, mâm non; 05 tri.rOng óhuyên bit và 02 ca l phi huynh, ngirOi chäm soc tré phn cãi thin tinh trng dinh
&rgc truyên thông, giáo dllc và tir duthig cia tré man giáo Va
mâu giáo, nhóm lOp dOc 1p tir sO BTXH) và 215 NLDL1IT tham giaDê
nâng cao the 1irc, tam vóc cUa
thuô (NLDLTT), trê mu giáo an Sta hc dtr&ng. So tré tham gia Dé an
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hQc t?i các ca sâ giáo dic (cac
tru&ng chuyên bit, trung tam
khuy& tt thuc ngành giáO diic)
va các cci sâ bão trçl xâ h,i (do
Si LD-TB&XH quàn l) dixçic
ung sita tai don vj 5 1n/tun;

là 40.764/50.583 tré (trong do có 5.005 vAn v dinh duong);
trê a NLDLTT) dt t' 1 80,2% tré duçxc
uông sa tai don vj 05 lân/tuan (không - Nhttng ca sà giáo duc m.m non
ngoái Cong 1p chua tao diu kin
dat.KH dê ra);
cho tré mu giáo duçrc tiép cn
chiwng trInh; Cong tác tuyên
truyén ye mic tiêu tInh nhãn van
va doi tuqng
huâng cüa Dé an
- Dn näm 2020, 90% phi - Dn nam 2020, 84% phi huynh a i các cci si giáo diiç mAin non con
ngtr?i chäm soc tré trén dja bàn 07 qun, hn chA thông tin den phi huynh
huynh và ngu&i chm soc tré
huyn
có tham gia Chuong trInh Sfra h9c hçc sinh.
trén dja bàn 7 qunIhuyn cO
dir&ng
duçrc truyn thong, giáo diic và tLr
tham gia chixong trinh siia hQc
van ye dinh dung (không dt KH cté ra);
dung &rqc fruyn thong, giáo
diic và tir vn v diLnh duOng;

tré trong tuclng lai;
- DAy mnh cong tác tuyen
truyên nhm vn dQng tiM
tucing thii huOng tham gia tiA
an nhAm dam báo 100% trO
mu giáo duçrc tham gia.

- Dn nãm 2020: Tré mm non - Dn nàm 2020: Tré mm non suy dinh
suy dinh dtrong th nhç can va duong the nhç can 0,4% Va suy dinh
suy dinh duOng thâp côi không duthig thâp côi 0,78% (dat KR tie ra).
qua. 1%.
10. K ho3ch s 1214/KH-UBND ngày 22/12/2017 thrc hin Chirong trInh phOng ngfra, giãm thiu lao dng tré em trén tila bàn thành'ph
Ba NAng.
- 100% trO em tham gia lao dung
và lam các cong vic nng nh9C,
dc hi nguy, hiAm &rçlc can
thip, trq giuip b.ng nhiu hInh
thCrc;
100% tré em lao dng trái quy
cijnh cUa pháp lut khi có thông
báo, phát hin &rçfC h tra, can
thiêp kjp th&i;
- Tp trung giái quyt cO hiu

Hang nãm, các tija phmyng tin hành rà soát,
thu thp, quán l thông tin tré em, trong do
cO TB tham gia lao dng và thu&ig xuyén
n&n tInh . hInh tai các ca sâ san xuAt, nhà
hang, quán an, djch vit massage, karaoke,...
trén dja bàn d cO giai pháp phOng ngfra,
giâm thiAu lao dng tré em. Kt qua theo
báo cáo cüa các tija phtrang, trén dja bàn
thânh ph chua.ghi nhn tnr1ng hcip tré em
tham gia lao dng trái quy djnh cüa phap
lust, tuy nhiên vAn có mOt s trixOng h9p tré

- Hot dng tuyen truyn v
phOng ngra, giäm thiu lao
dng tré em chua duçic thrc
hin thtthng xuyên ti các dja
phixong;.

- Vn dung ngun 1irc tfr t
chirc quc th vA kinh phI, 1ç9
thut trin khai hoat dng diu
tra, rà soát v thijc trng lao
dng tré em trén dja bàn thàth
- N1in thCrc cUa mt b phn ph dA có s lieu khách quan,
gia dinh vA bâo v tré em, dc trung thrc v tInh hinh lao
bit là phOng ngra, giãm thiAu dng tré em hin nay;
lao dng tré em cOn chua dAy - fMy• mnh tuyén truyAn v
dO, do hoàn cânh gia dinh khó phOng ngra, giàm thiu . lao
khän nen d trO em tham gia dng tré em nhAm nâng cao
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qua các tInh huóng phát sinh.
trong thrc t& giái quyt nhanh
chóng, kjp thM các ch& d,
chInh sách d& vâi trê em lao
dng sm và lao dng nng
nh9c, trong diu kin dc hi,
nguy him; 100% gia dinh cUa
tré có nguy cci phãi lao dng
nng nh9c &rçlc ttr vn các bin
pháp phông ngira tré em rcli vào
hoàn cánh lao &ng nng nhçc.

em tham gia hott dng kinh te nhx ban ye
s, ban hang rong và các cong vitc khác phi
giüp gia dinh, thung tp trung vào dip he,
ngoài gRi hoc.
D h trçl kjp th&i cho gia dInh và chInh bàn
than các em, ngãnh LD-TB&XI1 dã tham
miru UBND thành ph6 h trq kho khän dt
xuât; t6 chCrc tp huân k5 näng song, k
näng bão v bàn than và hôa nhp cong
dông cho phii huynh và tré em có nguy ca
tham gia lao dng. UBND các qutn, huyn
tO chüc các buôi gp mt phii huynh và các
em dê tuyên truyên, vn dng khOng dê tré
em tham gia hot dng kinh t ành huàng
den the chat, tinh than và vic h9c tp cUa
các em; dông thi tim hieu tam tu, nguyen
vçng và vn dng nguôn lire ho trç ye 4t
chat, tinh than, giáo dic nghë nghip và giôi
thiu vic lam.

vào hoat dng kinh tê dê kiêm nhn thrc. cno can b, th chi'rc,
s6ng, ãnh huâng dn th chit, doanh nghip, gia dInh có nguy
tinh than và trI tu cüa các em; cci cao va cng dng x hi;
- Di ngü lam cong tác .tr em - Các da phuccng, that là c&p
nht là c&p x kiêm nhiêm xA, phtthng thu&ng xuyên kiêm
tra, giám sat, quân 13 dja bàn
nhiu vic, thu?ing xuyên thay
dê kjp th&i phát hin, xir l và
dôi nên khó khan trong cong h trq các trix?lng hçq trê em
tác rà soát, thu thp, thng hccp tham gia lao dng; tré em có
thông tin v tr em tham gia nguy ca Va tr em lao dng trái
lao dng; viec báo cáo thng quy djnh cüa pháp lut.
kê v tinh hInh lao dng trê em
chtra dy dü.

Ngoài ra, thành ph luôn tp trung ngun
lirc thire hin chirong trInh an sinh xà hQi
nhix giâm igheo, dào to ngh, giài quyt
vic lam,... theo do dA giüp cho hang chic
ngàn hxçrt h vtrcin len thoát nghèo; t?o diu
kin thun lçii cho ngir&i lao dng có ca hOi
tim kim vic lam, câi thin di sang, nâng
cao thu nhp và mirc sng gia dInh, gop
phn han ch tlnh trang tré em tham gia các
hoat dng kinh t;...
trin khai tluc hin dir an "Du tranh phông, chng ti pham xâm hai tré em và ngtrôi
11. K hoch s6 6782/KE[-UBND ngay291812018
gia dInh, mua ban ngtrbi" trên dja bàn thành ph Ba N&ng.
chira thành niên vi phm pháp 1ut (NCTN VPPL) và phông, chOng bao liyc
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- Hang nAm, ti phm xâm hai
tr em giãm ttr 10-15%; s frê
em bi xâm hai giâm tr 20-30%;
s tré em bj bo 1c giám 50%;
s6 vii an do NCTN pham ti
giàmtr 15-20%;

- TOi phm xâm hai tré em và tré em bi
xâm hi gia tang trong 02 näm 20182019; không dt KR d ra (näm 2018: 09
•vi/35 d6i tuong xâm hti/09 em bj xârn
hai; näm 2019: 26 vW48 d6i tixgng xâm
hai/26 em bj xâm hai).

- 02 chi tiêu không dt KR (ti - Can có sir quan tam thtr&ng
phm xâm hai tré em, so trê em bi xuyen cüa các cap üy dâng,
xám hai);
chmnh quyn trong cong tác
lânh
do, chi dao; sr vao
Do tInh hinh ti pharn ngày càng
cuc
quyêt
1it cüa các ca
din biën phcrc tap; dôi tuçing hot
dng vâi phucing thirc, th do?n quan, ban ngành, doàn th
ngày càng tinh vi, chuyên nghip thrc hin dong b cac giãi
S tré em bj bao lrc giãm, dt t' 1 100% v&i quy mô Ion... dâ lam gia tang pháp sê tao nên yêu to quan
tr9ng trong cOng tác cam hóa,
(nam 2018: 01 vu; näm 2019: 0 vu); vuot tOi pham;
giáo diic thiëu nien hur vi
KR d ra (giâm 50%).
- Tác dng cüa mt trái nn kinh th phm pháp 1ut;
-Phnd&j l00%trèembjxâm T5' 1100% tré em bj xám hi tInh duc, bi thj tru&ng, khiên cho t l that
nghiêp ngày càng tang; ãnh huông - Phát huy vai trO cüa các
hai tInh dzc, bj bao lrc, bio bao lrc, bao hành dixçic phát hin, can
xâu cüa các 1ung tur lir&ng, các ngành, doàn the, dc bit là
hành di.rçic phát hin, can thip thip trçi ghip, dat KR d ra (phn du trào liru tiêu crc trên các trang lien ngành Cong an, Doãn
trçr giüp;
100%).
mang xa hOi nhu facebook, viber, Thành niên, Hi Ciru chiên
zalo,..
lam cho mt bO phn nhân binh, Hôi phu nf cc cap
.' dieu
.
- Nang cao ty lç phat hiçn,
- T 1 các vii an xâm hai tré em, NCTN dan, nhât là thanh thiêu nién thiu trong Cong tác thc hin Chi
tra, khárn.phá tOi phm xâm hai VPPL dtrc khii t diu tra dat 100% rèn luyn,. tu duang, CO lôi sng. thi 24-CT/TU cüa Thành. u'
tré em, NCTN phm ti trên trén thng s các vi vic tip nhn (dat buOng tha, hryi lao dng, thIch an trong vic cam hóa, giáo duc
95%; các .vii an dc bit nghim KHdra);
chcii, dna dôi dé bj dan den các giüp d thiêu niên hur, VPPL
trén dja bàn thành phô. Vic
hãnh vi vi phm phap lut;.
trQng nlnr git tré em, hip dam
T l các vii an xâm hi tInh diic ngi.rOi - Cong tác quãn 1$', cam hóa, giáo to chCrc thrc hin phái toàn
trêem.. dt10O%;
dual 16 tu&, ngthi chira thành niën vi dic, giüp d thanh thiêu niên cüa dién, cO chuxrng trInh, ke
hoach ci the, nOi dung và các
pham pháp 1ut và bao hrc gia dinh durçc cac ban, ngành, doàn the, to chi'rc
bin pháp phü hqp vài tCmg
dura ra truy t6 và xét xCr là 21/21 v, dat chInh trj xA hOi churn phát huy hiu dja phixang, tmg 1(ra tuoi,
qua, thithng gp trâ ngi, khó khän, chIi ' các giái pháp phOng
100% (dat KH d ra);
bai sij thiêu phôi h cUa gia dinh ngi'ra, ng5n chn;
*
*
- Ph&i du dn näm 2020 kim - Thanh
pho khong de hmh thanh,
ton tu và bàn than vi phm nén vic tiép
ch vâ kiên quyt không d hInh nh&ng bang nhóm do NCTN cam dâu can, gAp mt, tham hOi, dng viên - Xác djnh cong tác tuyên
It durc thijc hin, hiu qua khOng truyên, phO biên giáo dic
thành, tn ti nh*ng bang nhóm (dat KH•dê ra).
cao;
pháp lut cho NCTN VPPL là
do NCTN cm du; 100% cp Dat t 1. 100% qun, huyn xay dirng,
.
vic lam thuthng xuyên v&i
huyn xây dijng và triên khai trién khai mO hinh "Phông ngra, trq giüp - Cong tác tuyen truyn phông,
các hinh thrc, nOi dung
mô hinh "Phàng ngra, trq giüp NCTN VPPL dira vào cong dOng" (dat chông ma tiiy con nng tInh hinh phong phü phü hçip vOi lira
tl±c, chU yëu tuyën truyn trën tuôi, tfrng khu c va
cO sr
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NCTN VPPL dira vào cng
ding", Quãn 1, giáo dic tré em
hir, NCTN VPPL dira vào cong
dng".. trong dó 100% xä,
phithng tr9ng dim xây dimg
duçic mô hInh nay.

din rung, nhiu thành phn tham
KHdêra);
gia; chua tp trung cho d6i tuc%ng
Thirc hin Chi. th s6 24-CT/TU cüa có nguy ca cao nhu so có tiên an,
Thành ay,, hang nàm các don vj, dja tiên sr, so hc sinh bô h90, sing
phuang du tin hành rà soãt, 1Ip danh lang thang, không nghê nghi4p on
sách tat cà các tré em hir, NCTN VPPL dinh...;
dê phan cong cho các ngành, hi doàn the
tiën hành cam hóa, giáo diic. Dn nay, - Cong tác phi hqp quàn l giira
trn dja bàn thành phO cO 161 mO mnh ye gia lInh, nhà tri.i&ng và xâ hi chixa
chat chO. Môt so thanh thiêu nien
phông, chong ti phm và t nn xà hi,
dam bào an ninh trt tsr, trong do có có hoàn cãnh gia dInh khó khàn,
phbng, chong ti pham và VPPL lien cha mc lo lam an kinh tê thiêu quan
quan den NCTN (trung bInh rnôi xà, tam, chäm soc, dy d con nên cáo
phu?mg cO 03 mô hInh). Ben cnh dO, dôi em d bj sa ngà vào t nan;
v6i nhng dja bàn trQng diem cO mt sO - TInh trng sir ding ma tiry và gay
mô hInh ni bt nhu: mô hinh "8+ 1" gm ào giác ngày càng din biên phirc
08 ngu&i kern cp giüp d 01 nguri vi tap khiên cho các em mat kiêm soát
phm (P. Hài Châu 2); mô hInh ye phong hành vi dn den pham ti.
trào "2 tot: Lam tot cong tác phông cháy,
chita cháy; lam tot cong tác phOng chông
ti phrn và phông ngira trê em VPPL"
(P. Thch Thang); mô hmnh "quàn ti ch,
ngtra tir xa" (P. HOa Xuân); mô hInh "1
huâng, 2 quan, 3 tir giác" (qutn Thanh
Khê)... dam •bâo chi tiêu "100% xã,
phix?mg trong diem xây dmg &rgc mô
hInh quàn 1, giáo diic tré em 1w, NCThI
VPPL dra vào cong dông";

- Giãm mire d tái .pham ci'ia
NCTN VPPL, giirp các em tái
hôa nhp cong ding và to co
ch ph61 hqp gitia các ban,
ngãnh trong vic bào v, ngàn
chn tré em VPPL, to nhng
diu kin phát trin t& nht cho

- T5' 1 tái phm cüa NCTN VPPL giârn
dn qua cáo nãm 2018-2019; d?t KR dê
ra nàm 2018: 40/237 doi'tixçmg, chièrn t'
l 16,8%; nm 2019: 37/238 dOi urgng;
chiêmtS'l: 15,5%);

tham gia cüa cáo ngành d
phãn cong giárn sat; mt khác
phôi hqp vâi gia dInh, nhà
trithng quãn 1 giáo due thiêu
niên;
- Tang ctr&ng cong tao diu
Ira khám phá cac loai an xam
hai trê em, tOi phm do Ire em
gay ra bo brc gia dmnh và
mua ban ngtrOi; 1p h so dua
1ôi txcing vào Co sâ giáo
diic, truäng Giáo dirng; thirc
hin nghiêm tue Nghj djnh sO
111/CP ye vic giáo due tai
xà, phiing, nàng cao hiu
qua giáo due tai cong dong;
- Ph6i hçcp cht che vâi Viên
Kiêm sat, TOa an nhãn dan
các cap day nhanh tiM do
diOu tra, truy tO, xét xir
nghiêm niinh tOi pham xâm
hai Ire em và NCTN VPPL,
bao lure gia dinh và tOi phm
mua ban ngiri.. Lira ch9n
mOt sO vu an diem và to chirc
xét xft cong khai, lixu dung t?i
dja bàn dan Cu nhárn ran de,
giáo due;
- Tang cuing cong tao ph6i
hçrp giüa các ngành, doàn the
'trong vic phân cOng, theo
dOi, giám sat, quân 1 giáo
due ngthi NCTN VPPL; thrc
hin tot vic so kêt, tOng kêt
dê. rirt kinh nghirn; biêu
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ire em;
- Darn bão 100% thông tin lien
quan dn ti phm mua ban
ngiiii, bao 1rc gia dinh chuyn
dn ca quan có th.m quyn
ducyc phan 1oi, xr 1 và nhüng
tri.r&ng hçp co dAu hiu tOi phm
cliiac xác minh, diu tra, xr l
theo 1ut djnh.

- Dt t I 100% thông tin lien quan dn
tOi phm xâm hai tré em, ti phm vj
thânh niên và b?o hrc gia d'mh duqc
chuyên den cc quan có thm quyôn d.rçic
phan lo?i, xir 1 và nhrng trir&ng hcp Co
dâu hiu tOi phm c1i.rçc xac minh, diCu
tra, x1r l theo 1ut djnh (dat KH îê ra).

dtrang khen thtrâng kjp thai
cá to chCrc, cá nhan thrc hin
tot cong tác cam hóa, giáo
duc thiêu nien hu, VPPL.

