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Tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2022 

 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện  

- Đánh giá tình hình chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản 

pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn; hạn chế, khó khăn, vướng 

mắc trong triển khai, thực hiện. 

- Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ 

em (số lượng văn bản đã ban hành; thời gian, tiến độ ban hành; chất lượng văn 

bản). 

- Khái quát tình hình chung về tình hình trẻ em trên địa bàn: số lượng trẻ 

em; số trẻ em nam, tỷ lệ; số trẻ em nữ, tỷ lệ; số lượng trẻ em đang học mầm 

non, mẫu giáo và các cấp học phổ thông; số lượng trẻ em đang trong độ tuổi đi 

học, nhưng không được đến trường, phải tham gia lao động trái pháp luật; số 

lượng trẻ em bỏ nhà đi lang thang, không có nơi cư trú ổn định; số lượng trẻ em 

có cha, mẹ ly hôn; số lượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; số lượng trẻ em bị 

ảnh hưởng bởi dịch Covid-19…  

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em: các đối tượng được tuyên truyền, phổ biến; nội dung, hình 

thức tuyên truyền, phổ biến; kết quả và những hạn chế; khó khăn, vướng mắc. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Đánh giá việc thực hiện các quy định của chính sách, pháp luật về bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em trên địa bàn, tập trung vào một số nội dung sau: 

1. Việc thực hiện quyền được bảo vệ của trẻ em. 

2. Việc thực hiện quyền được giáo dục, học tập, vui chơi, giải trí của trẻ 

em. 

3. Việc thực hiện quyền được chăm sóc sức khỏe 

4. Việc thực hiện quyền tham gia của trẻ em. 

5. Công tác phối hợp liên ngành trong bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 

6. Các điều kiện đảm bảo cho việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em (về cơ sở vật 

chất; bố trí, sử dụng kinh phí; việc huy động, sử dụng các nguồn kinh phí khác 

trong bảo vệ, chăm sóc trẻ em). 

7. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp 

luật trong bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
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1. Ưu điểm, kết quả đạt được. 

2. Những khó khăn, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân (khách quan, 

chủ quan); giải pháp tăng cường thực hiện hiện chính sách, pháp luật trong bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em. 

3. Những đề xuất, kiến nghị đối với Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, 

UBND, HĐND tỉnh, các Sở, ngành, địa phương có liên quan. 

 

 

 

 

 


		2022-05-04T10:38:47+0700




