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BÁO CÁO 

 Kết quả rà soát việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ  

trẻ em của các cơ sở trợ giúp xã hội và các quỹ từ thiện 

  

 Thực hiện Công văn số 112/SLĐTBXH-BTXHTE ngày 18/01/2022 của 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo kết quả rà 

soát việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em của các cơ sở trợ giúp xã hội, các 

quỹ từ thiện. UBND huyện Đình Lập báo cáo kết quả như sau: 

 1. Khái quát tình hình 

 Đình Lập là huyện biên giới, nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Lạng Sơn, 

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

40,729 km, có dân số trên 30.000 người, trong đó trẻ em dưới 16 tuổi là 8.066 

trẻ, trẻ em dân tộc thiểu số là 7.053, trẻ em sống trong gia đình thuộc hộ nghèo, 

cận nghèo là 2.245 trẻ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 70 trẻ. Toàn huyện có 12 

đơn vị hành chính, gồm 02 thị trấn và 10 xã, trong đó có 02 xã biên giới (Bính 

Xá và Bắc Xa, 06 xã đạt nông thôn mới), có 18 dân tộc cùng sinh sống, trong đó 

tỷ lệ dân tộc Tày chiếm 60,05%, dân tộc Dao 17,46%, dân tộc Kinh 10,74%; dân 

tộc Nùng 10,72%, các dân tộc khác 1,03%.  

Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em được cấp ủy, chính quyền các 

cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện, các quyền trẻ em được triển khai thực hiện theo 

quy định; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm, hỗ trợ theo quy 

định. Công tác giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống từ gia đình đến nhà 

trường được chú trọng, công tác giáo dục trẻ em ở vùng dân tộc thiểu số và vùng 

có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn được tăng cường quan tâm. Tuy nhiên, đời 

sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó 

khăn, kinh phí dành cho các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi dành cho trẻ 

em vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn hẹp. 

 Hiện nay trên địa bàn huyện chưa có các cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ 

em tập trung bao gồm cả cơ sở công lập và cơ sở ngoài công lập. 

 2. Công tác rà soát, đánh giá kết quả thực hiện công tác hoạt động 

quỹ bảo trợ trẻ em (qũy từ thiện , đối với cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh 

và hội bảo trợ người khuyết tật, bảo vệ quyền trẻ em tỉnh) trong việc thực 

hiện các chương trình, dự án, đề án về trẻ em trên địa bàn 

Thực hiện Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ 

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Đối chiếu với quy định tại 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP, đầu năm 2021 Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Đình 



 2 

Lập không đủ điều kiện để tiếp tục hoạt động (kinh phí phải đảm bảo từ 

130.000.000 đồng đối với quỹ cấp huyện).  

Để đảm bảo điều kiện về kinh phí ban đầu để thành lập Quỹ, UBND 

huyện đã ban hành Công văn số 812/UBND-LĐTBXH-DT ngày 31/5/2021 về 

vận động kinh phí thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Đình Lập và hiện nay đã 

vận động đủ kinh phí để thành lập Quỹ, đang hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình 

UBND tỉnh cho phép thành lập Quỹ.  

Trong năm chưa tổ chức được các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, trao học 

bổng từ kinh phí Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện do quỹ chưa được thành lập. 

 3. Khó khăn, tồn tại 

 Là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, các điều kiện về nhân sự, cơ sở 

vật chất, kinh phí thành lập, hoạt động quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-

CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ 

thiện đơn vị chưa đáp ứng được. 

 4. Kiến nghị, đề xuất 

 Đối với Chính phủ: Các quy định về nhân sự, cơ sở vật chất, kinh phí, 

trình tự, thủ tục thành lập quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện 

còn rườm rà, từ ngữ khó hiểu, chưa phù hợp đối với các loại hình quỹ do cơ 

quan nhà nước đứng ra thành lập, quản lý, chưa phù hợp với từng vùng, miền. 

 Đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về nhân sự, cơ sở vật chất, kinh 

phí, trình tự, thủ tục thành lập quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

 UBND huyện Đình lập trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 

- Sở LĐTBXH; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng LĐTBXH-DT; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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