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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, 

 chống xâm hại trẻ em từ ngày 01/01/2015 đến ngày  

30/6/2019 phục vụ đoàn giám sát Quốc hội 

 

Thực hiện Công văn số 1068/SLĐTBXH-TE-BĐG ngày 06/8/2019 của Sở 

Lao động, Thương binh Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo thực hiện chính sách, 

pháp luật về phòng, chống, xâm hại trẻ em. UBND huyện Đình Lập báo cáo như 

sau: 

PHẦN A 

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ 

TÌNH HÌNH TRẺ EM VÀ XÂM HẠI TRẺ EM TẠI ĐỊA PHƢƠNG 

I. TÌNH HÌNH TRẺ EM 

- Đình Lập là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía Đông Nam tỉnh Lạng 

Sơn, có tổng diện tích tự nhiên 118.956,5 ha, có đường biên giới Việt - Trung dài 

40,729 km. Toàn huyện có 12 đơn vị hành chính gồm 02 thị trấn, 10 xã, với 124 

thôn bản, khu phố; có 02 xã biên giới với 7 thôn giáp biên. 

- Huyện Đình Lập có dân số 29.849 người, với 9 dân tộc cùng sinh sống 

trong đó tỷ lệ dân tộc Tày 59,91%, dân tộc Nùng 10,40%, dân tộc Dao 16,95%, dân 

tộc Kinh 11,91%, các dân tộc khác 0,83%. 

- Tổng số trẻ em trên địa bàn huyện 8.089 trẻ, chiếm 27,10 % dân số toàn 

huyện, trẻ em nữ là 3.870 trẻ  

- Số lượng trẻ em đang học mầm non, mẫu giáo là 2.526 trẻ, cấp tiểu học 

2.849 trẻ và cấp trung học cơ sở 1.016 trẻ. 

- Số lượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn huyện 37 trẻ, trong đó: 

Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ là 06 trẻ, trẻ em khuyết tật 32 trẻ. Trẻ em có nguy cơ 

rơi vào hoàn cảnh đặc biệt 3.043 trẻ. Trên địa bàn huyện không có trẻ em bỏ nhà đi 

lang thang, không có nơi cư trú ổn định. 

II. TÌNH HÌNH XÂM HẠI TRẺ EM 

1. Số lƣợng trẻ em bị xâm hại  

Trong năm 2017, 2018 trên địa bàn huyện xảy ra 02 vụ xâm hại tình dục trẻ 

em, trong đó: 

+ Trường hợp tại xã Bắc lãng đối tượng gây ra xâm hại trẻ em là người quen 

đã dụ dỗ trẻ em thực hiện hành vi xâm hại tình dục, hậu quả dẫn đến mang thai. 

+ Trường hợp tại xã Bính Xá đối tượng gây ra xâm hại là bố đẻ đã dùng vũ 

lực ép buộc trẻ em thực hiện hành vi xâm hại tình dục. 
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2.Tác động, hậu quả của hành vi xâm hại trẻ em 

 - Hành vi xâm hại đã tác động trực tiếp đến tâm lý, sức khỏe, danh dự, nhân 

phẩm, sự phát triển bình thường của trẻ sau khi bị xâm hại. Bên cạnh đó hành động 

này còn gây tâm lý hoang mang, lo sợ trong dư luận xã hội. Để phòng, chống hiệu 

quả loại tội phạm này, cần thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật cũng như sự tham 

gia mạnh mẽ của cộng đồng. 

 - Nguyên nhân của hiện trạng xâm hại tình dục trẻ em xuất phát từ chính gia 

đình trong việc quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục các em, các bậc cha mẹ 

còn chủ quan, thiếu nhận thức về nguy cơ, thiếu kỹ năng phòng ngừa, các vụ xâm 

hại tình dục trẻ em đều xảy ra ở địa bàn nông thôn, đối tượng gây ra xâm hại đều là 

người quen, người thân của trẻ; công tác truyền thông về xâm hại tình dục trẻ em, 

đặc biệt là vấn đề giáo dục giới tính cũng như giáo dục các em biết cách tự bảo vệ 

mình còn bị coi nhẹ, chưa chú trọng ngay từ khi các em đang học mẫu giáo, tiểu 

học. 

PHẦN B  

VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH, VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ 

PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM 

1. Kết quả đạt đƣợc 

- UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 16/3/2016 về 

triển khai thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 09/11/2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai Kết luận số 211-KL/TU ngày 23 tháng 9 năm 2015 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 03/4/2017 về tuyên 

truyền, triển khai Luật trẻ em năm 2016 và Chương trình thúc đẩy quyền tham gia 

của Trẻ em vào các vấn đề của trẻ em năm 2017; Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 

28/5/2018 về tổ chức triển khai hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, 

tuyên truyền Luật Trẻ em, chương trình thúc đấy quyền tham gia của trẻ vào các 

vấn đề về trẻ em và công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em huyện Đình Lập 

năm 2018. 

- Trên cơ sở các văn bản của cấp trên các đơn vị chuyên môn đã ban hành 

nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 

nói chung và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em nói riêng; lồng ghép các mục 

tiêu xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trong đó có mục tiêu về 

phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em vào các Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

của huyện. 

2. Tồn tại, hạn chế; khó khăn, vƣớng mắc 

Sự phối hợp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em giữa các 

ngành y tế, giáo dục, tư pháp với cơ quan quản lý Nhà nước chưa được thường 

xuyên, chưa hình thành một hệ thống thống nhất trong công tác ban hành văn bản.  
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PHẦN C 

VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG,  

CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật,  kiến thức, kỹ năng 

về phòng, chống xâm hại trẻ em  

- Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ, chăm sóc trẻ em các ngành 

chức năng đã đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền đến các cấp, các ngành với 

các nội dung như: Công ước Quốc tế về quyền Trẻ em, Luật Trẻ em 2016, các kỹ 

năng phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, tổng đài điện thoại quốc gia 111, 

công tác gia đình, các chính sách của Nhà nước liên quan đến trẻ em,… 

- Hình thức tuyên truyền: Trực tiếp thông qua hội nghị, tập huấn, sinh hoạt 

nhóm, các buổi sinh hoạt ngoại khóa của nhà trường; Gián tiếp thông qua pano, tờ 

rơi, sánh... 

- Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc tổ chức 01 cuộc tuyên 

truyền Luật trẻ em tại xã Thái Bình với 97 đại biểu tham dự. 

- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện tuyên truyền các nội dung về bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em trên sóng phát thanh huyện trên 200 lượt tin, phòng sự. 

- Các xã, thị trấn lồng ghép tuyên truền về công tác trẻ em trong các cuộc hội 

nghị, tập huấn, sinh hoạt tại khu dân cư… 

3. Công tác hỗ trợ, can thiệp khi trẻ em có nguy cơ bị xâm hại hoặc bị xâm 

hại 

Sau khi tiếp nhận thông tin các vụ việc xâm hại tình dục xảy ra trên địa bàn 

huyện UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phòng Lao động, Thương binh, 

Xã hội – Dân tộc phối hợp chính quyền địa phương thực hiện thăm hỏi, động viên 

nạn nhân bị xâm hại, xây dựng quy trình can thiệp theo Nghị định Số: 56/2017/NĐ-

CP ngày 09/5/2017 quy định chi tiết một số điều của luật trẻ em. 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về 

phòng, chống xâm hại trẻ em: Trên địa bàn huyện không có kiến nghị, khiếu nại, 

tố cáo về phòng, chống xâm hại trẻ em 

 5. Về xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm xâm hại trẻ em: Các đối tượng 

tội phạm xâm hại trẻ em đã bị xử lý theo quy định của pháp luật 

6. Công tác tổ chức, cán bộ, kinh phí bảo đảm cho phòng, chống xâm hại 

trẻ em 

- Cấp huyện: 01 cán bộ phụ trách tại phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - 

Dân tộc 

- Cấp xã: 12 công chức văn hóa xã hội. 

- Cấp thôn: 124 cộng tác viên. 

- Khó khăn, hạn chế: Do phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực nên cán bộ phụ 

trách công tác trẻ em một số đơn vị chưa phát huy hết khả năng, vai trò trách nhiệm, 
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còn nhiều hạn chế như công tác tổng hợp báo cáo đôi khi còn chậm, số liệu báo cáo 

chưa đầy đủ, chưa kịp thời so với thời gian quy định. 

7. Cơ sở vật chất, kinh phí bảo đảm cho công tác phòng, chống xâm hại 

trẻ em 

a) Kết quả đạt được 

Hàng năm kinh phí thực hiện cho các hoạt động phòng chống bạo lực, xâm 

hại trẻ em được lồng ghép chung trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em 

do Sở Lao động, Thương binh Xã hội cấp qua các năm và nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ 

em huyện. 

b) Khó khăn, hạn chế 

Cơ sở vật, trang thiết thị, phương tiện, công nghệ giành riêng cho công tác 

phòng chống xâm hại trẻ em là không có, kinh phí vận động được hàng năm ít, tổng 

số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị tai nạn thương tích... thuộc diện hỗ trợ 

rất nhiều do vậy mức hỗ trợ thăm hỏi đối với trẻ em bị xâm hại tình dục còn thấp. 

 8. Các công tác khác thuộc trách nhiệm của ủy ban nhân dân 

 Hàng năm Phòng Lao động, Thương binh Xã hội tham mưu cho UBND 

huyện xây dựng Kế hoạch căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp thực hiện 

công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chăm sóc, bảo vệ trẻ em; các 

biện pháp, cách thức phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; tuyên truyền về Tổng 

đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111,... nhằm giúp người dân hiểu rõ quyền, trách nhiệm 

của mình trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đồng thời, để chính các em được 

trang bị những kiến thức cơ bản về tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hại tình 

dục. Báo cáo định kỳ năm báo cáo đột xuất về UBND huyện (qua Phòng Lao động, 

Thương binh Xã hội – Dân tộc). Tuy nhiên trong quá trình thực hiện do công tác 

phối hợp giữa các cơ quan đơn vị phối hợp chưa đôi khi chưa được kịp thời nên 

công tác tổng hợp báo cáo còn chậm chất lượng thông tin về trẻ em chưa đầy đủ. 

PHẦN D 

 GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NÂNG CAO 

HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM 

1. Giải pháp về thể chế, chính sách 

- Thực hiện tốt công tác giám sát thực thi pháp luật, đặc biệt các luật liên 

quan vấn đề của phụ nữ và trẻ em như Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật trẻ 

em, Bộ luật Hình sự để các vụ việc bạo lực được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm 

minh. Phối hợp các cơ quan, đơn vị để xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật 

- Tiếp tục cung cấp và kết nối dịch vụ bảo vệ trẻ em như bảo đảm sự an toàn 

cho trẻ em; tư vấn, phục hồi tâm lý, thể chất cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ 

em bị xâm hại, trẻ em bị bạo lực; trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt,  trẻ em bị 

xâm hại, trẻ em bị bạo lực tiếp cận với các dịch vụ giáo dục, y tế, các phúc lợi xã 

hội khác khi có nhu cầu. Trợ giúp nâng cao năng lực cho cha mẹ, người chăm sóc 
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trẻ em, cộng đồng về bảo vệ trẻ em, kỹ năng làm cha mẹ; nâng cao kỹ năng tự bảo 

vệ. 

   - Tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo 

dục liên quan đến phụ nữ, trẻ em theo hướng tiếp cận quyền con người. 

          - Cần có những quy định cụ thể hơn về trách nhiệm cung cấp, xử lý thông tin, 

thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em, đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin, thông 

báo, tố giác và phối hợp xác minh, đánh giá, điều tra về hành vi xâm hại, tình trạng 

mất  

2. Giải pháp về tổ chức thực hiện 

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ, 

chăm sóc và giáo dục trẻ em nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về 

xâm hại tình dục trẻ em và hậu quả của nó. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

này phải có kế hoạch, trong đó chú trọng đến việc lồng ghép nội dung truyền thông 

vào trong sinh hoạt của thôn, bản, khu phố; trong sinh hoạt ngoại khóa của các cấp 

học và sinh hoạt chuyên đề của các tổ chức, đoàn thể các cấp...  cần đẩy mạnh việc 

thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn minh trong cộng 

đồng dân cư… 

- Chú trọng hình thức vận động trực tiếp đối với gia đình và cộng đồng dân 

cư về kỹ năng bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại. Tập trung hoạt động truyền thông - 

giáo dục vào xã, thị trấn trọng điểm, có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và 

những nhóm đối tượng còn hạn chế trong thực hiện trách nhiệm của mình đối với 

trẻ em. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát việc bảo vệ, chăm sóc trẻ 

em tại cơ sở, qua đó góp phần giảm tối đa tình trạng trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại 

tình dục. Có thể nói thực trạng tội phạm xâm hại tình dục trẻ em làm ảnh hưởng đến 

sự phát triển chung của thế hệ trẻ những người làm chủ đất nước sau này. Chính vì 

vậy, phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em là một 

yêu cầu bức thiết hiện nay. 

- Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 06/2019/QĐ-TTg 

ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành quy định tiêu 

chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em. Trong đó, tập trung thực hiện chỉ tiêu  3, 4, 5, 

8 về phấn đấu đến mức thấp nhất việc phát sinh số trẻ em thuộc nhóm này.  

3. Giải pháp về nguồn nhân lực 

Tiếp tục duy trì lực lượng cộng tác viên cấp thôn bản, khu phố là lực chuyên 

trách theo dõi, cập nhật thông tin trẻ em tiếp tục duy trì và nâng mức phụ cấp cho 

đội ngũ cộng tác viên, công chức văn hóa phải thường xuyên phối hợp trong công 

tác tổng hợp báo cáo. 

 II. CÁC KIẾN NGHỊ 

Đối với Chính phủ: Quan tâm và dành tỷ lệ kinh phí nhiều hơn khi phân bổ 

ngân sách cho công tác bảo vệ trẻ em nói chung, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc 
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biệt, có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trẻ em có 

nguy cơ bị bạo lực xâm hại nói riêng 

PHẦN E 

 MỘT SỐ VỤ, VIỆC CỤ THỂ VỀ XÂM HẠI TRẺ EM  

Ngày 01/8/2017 em Vi Thị Ngọc, sinh ngày 20/02/2005, cư trú tại thôn Bản 

Xả, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, bị bố đẻ dùng vũ lực ép buộc em Vi Thị Ngọc 

thực hiện hành vi tình dục, sau khi nắm bắt được thông tin các ngành chức năng đã 

vào cuộc xử lý vụ việc, động viên nạn nhân bị xâm hại và đối tượng xâm hại là bố 

đẻ em Ngọc đã bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. 

(có biểu phụ lục kèm theo báo cáo) 

Trên đây là nội dung báo cáo Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về 

phòng,chống xâm hại trẻ em từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2019 phục vụ đoàn 

giám sát Quốc hội của Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập././ 
 

Nơi nhận: 
- Sở LĐ, TB và XH; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Lao động, TB, XH-DT 

- Lưu: VT. 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 



 


		2019-08-22T10:31:37+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Đình Lập<ubnddinhlap@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




