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BÁO CÁO  

Tình hình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, tâm lý xã hội trẻ em,  

chăm sóc trẻ em mồ côi, chăm sóc và giáo dục trẻ em di cư 

 

Căn cứ Công văn số 991/SLĐTBXH-BTXHTE ngày 14/6/2022 của Sở 

Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về báo cáo tình hình chăm sóc 

sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi, chăm sóc và 

giáo dục trẻ em di cư. UBND huyện Đình Lập báo cáo kết quả thực hiện như 

sau: 

I. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH 

- Đình Lập là huyện biên giới, nằm 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. Toàn huyện có 12 đơn vị hành chính, gồm 02 thị trấn và 10 xã, trong 

đó có 02 xã biên giới (xã Bính Xá, xã Bắc Xa), 07 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%. 

- Toàn huyện có 7.466 hộ với dân số trên 30.000 người, trong đó trẻ em 

dưới 16 tuổi là 7.968 trẻ, trong đó: trẻ em nam 4.200 trẻ, tỷ lệ 52,72%; trẻ em nữ 

3.768 trẻ, tỷ lệ 47,28%; trẻ em dân tộc thiểu số là 7.003; trẻ em sống trong gia 

đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo là 2.378 trẻ; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 70 

trẻ (trong đó có: 06 trẻ em mồ côi, 09 trẻ em bị tâm thần, 19 trẻ em bị khuyết tật 

trí tuệ). Trên địa bàn huyện không có trẻ em tham gia lao động trái pháp luật, trẻ 

em bỏ nhà đi lang thang, không có nơi cư trú ổn định. 

- Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; an ninh chính trị, trật tự xã 

hội cơ bản ổn định, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên; công tác trẻ em 

được quan tâm, triển khai thực hiện, các chế độ chính sách, pháp luật dành cho 

trẻ em được triển khai đầy đủ, kịp thời. Tuy nhiên, do tác động của đại dịch 

Covid - 19 việc thực hiện các hoạt động dành cho trẻ em cũng bị ảnh hưởng, đặc 

biệt là các gia đình có trẻ em bị mắc Covid -19, qua đó có tác động trực tiếp đến 

đời sống vật chất và tinh thần của trẻ em và gia đình.  

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về bảo vệ, chăm sóc, 

giáo dục trẻ em 

- Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác trẻ em của 

UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện đã ban hành 

các văn bản triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 
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trên địa bàn huyện bám sát chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

hàng năm trên địa bàn. 

- Căn cứ các văn bản của Trung ương, tỉnh, UBND huyện đã ban hành các văn bản phù 

hợp với từng ngành, từng đối tượng, địa bàn huyện1. 

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

chăm sóc trẻ em 

- Công tác tuyên truyền được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực 

hiện nghiêm túc, UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các 

ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động truyền thông về công tác, bảo vệ, chăm 

sóc, giáo dục trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý nghĩa của việc 

bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Nội dung tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật về thực hiện các quy định của Luật trẻ em, Nghị định số 56/2017/NĐ-

CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em 

và các văn bản của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Nghị quyết số 

121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục tăng cường 

hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại 

trẻ em; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng chính phủ về tăng 

cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Quyết 

định số 23/QĐ-TTg ngày 07/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị 36/CT-

TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; Thông tư số 

14/2020/BLĐTBXH ngày 28/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

về hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em; tăng 

cường truyền thông, giáo dục kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền, bổn phận của 

trẻ em; các kiến thức, kỹ năng về phòng chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tai 

nạn, thương tích trẻ em; chăm sóc và chống kỳ thị, phân biệt đối xử đối với trẻ 

                                           

1 Công văn số 28/UBND-VP ngày 11/01/2022 về thực hiện Chỉ thị 36/CT-TTg về tăng cường giải pháp 

bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 17/01/2022 về thực 

hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu 

tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2022-2025; Công văn số 258/UBND ngày 25/2/2022 về lập danh sách trẻ 

em từ 5 tuổi trở lên tiêm vắc xin phòng COVID-19; Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 01/4/2022 về Triển khai 

thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng 

trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2022; Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 07/4/2022 về triển khai thực hiện 

công tác trẻ em năm 2022 trên địa bàn huyện Đình Lập; Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 08/4/2022 về thực 

hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình 

tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2022; Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 

15/4/2022 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2022-2025 trên 

địa bàn huyện Đình Lập; Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 27/5/2022 về triển khai Tháng hành động vì trẻ em 

năm 2022; Công văn số 799/UBND-LĐTBXH- DT ngày 24/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập về 

việc rà soát, khám sàng lọc cho trẻ khuyết tật năm 2022… 

Công văn số 05/LĐTBXH-DT ngày 13/01/2022 của phòng LĐTBXH-DT về tăng cường các giải pháp 

bảo vệ trẻ em và xử lý hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em; Công văn số 22/LĐTBXH-DT ngày 22/3/2022 của 

phòng LĐTBXH-DT về tiếp tục rà soát, tổ chức khám sàng lọc và hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em mắc bệnh 

tim; các xã, thị trấn xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 
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em khuyết tật, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt; phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; thúc đẩy quyền tham gia của trẻ 

em; kiến thức về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời 

và các nội dung thuộc chương trình, đề án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em khác... 

truyền thông về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em phím số 111… 

- Các hình thức tuyên truyền như: Tuyên truyền gián tiếp bằng khẩu hiệu, 

pa nô tại các trường học, trụ sở UBND xã, thị trấn, nơi tập trung đông dân cư, 

các địa điểm sông, suối ao hồ nguy hiểm có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, 

tại các điểm giao thông gần trường học và trực tiếp thông qua các chương trình 

tập huấn, hội nghị, tọa đàm; tuyên truyền lồng ghép trong các buổi tập huấn, 

sinh hoạt của nhà trường, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội cấp thôn... 

tập trung tuyên truyền trong các tháng cao điểm như: Tháng hành động vì trẻ 

em, ngày quốc tế hạnh phúc, các sự kiện văn hóa, thể thao, lồng ghép trong 

chương trình hoạt động của các cơ quan, đơn vị... cụ thể: các nội dung tuyên 

truyền được lồng ghép trong các giờ học chính khóa, sinh hoạt nhóm, các buổi 

sinh hoạt ngoại khóa của nhà trường đến trên 7.000 lượt học sinh tiểu học, trung 

học cơ sở và trên 1.000 giáo viên, nhân viên ngành giáo dục; tuyên truyền được 

hơn 60 lượt tin, bài phóng sự liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo 

dục trẻ em trên sóng phát thanh huyện; phổ biến các kiến thức nuôi dạy con tốt, 

xây dựng gia đình hạnh phúc được hơn 80 cuộc, với 3.825 lượt hội viên tham 

gia. Các xã, thị trấn lồng ghép tuyên truyền về công tác trẻ em trong các hội 

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

3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em 

a) Về bảo vệ trẻ em 

- Cấp độ phòng ngừa: Với phương châm thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, 

xây dựng môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện ngày càng 

tốt hơn các quyền của trẻ em. UBND huyện đã tăng cường chỉ đạo thực hiện các 

biện pháp tuyên truyền, phổ biến cho cộng đồng, gia đình, trẻ em về mối nguy 

hiểm và hậu quả của các yếu tố, hành vi gây tổn hại, xâm hại trẻ em; về trách 

nhiệm phát hiện, thông báo trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo 

lực, bóc lột, bỏ rơi; các ngành chức năng cung cấp thông tin về kiến thức cho 

cha, mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em. Giáo dục, tư vấn kiến thức, kỹ năng 

tự bảo vệ cho trẻ em trong các tiết học chính khóa, các hoạt động ngoại khóa của 

nhà trường. 

- Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đã kịp thời triển 

khai các biện pháp bảo vệ trẻ em trong hoàn cảnh dịch bệnh, bảo đảm an toàn 

cho trẻ em cùng với việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc 

biệt quan tâm phòng, chống nguy cơ xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em, phòng 

ngừa sang chấn và hỗ trợ ổn định tâm lý cho trẻ em; kịp thời cập nhập danh sách 

trẻ em bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nhận các chính sách hỗ trợ theo quy định của 

Nhà nước; thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi 

tham gia học tập tại trường, áp dụng các biện pháp học trực tuyến phù hợp… 
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b) Về hỗ trợ trẻ em: 100% các đối tượng trẻ em thuộc diện ưu tiên được 

nhận hỗ trợ theo các chính sách của nhà nước quy định như chính sách miễn 

giảm học phí, hỗ trợ gạo, thẻ bảo hiểm y tế...; công tác giải quyết chế độ bảo trợ 

xã hội và chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được 

thực hiện đầy đủ, kịp thời. 

- Ngoài các chính sách trẻ em được hưởng theo quy định của Nhà nước 

công tác xã hội hóa cùng chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em 

có hoàn cảnh khó khăn được cấp chính quyền, nhà trường, cộng đồng cùng thực 

hiện, tại các trường học, chi hội phụ nữ thôn, khu thành lập hũ gạo tình thương 

hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nhà trường vận động gia đình 

cùng đóng góp xây dựng khuôn viên trường học; nhận sự giúp đỡ từ các đơn vị, 

cá nhân nhận đỡ đầu trợ cấp hàng tháng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 

học giỏi vượt khó... 

- Công tác rà soát, hỗ trợ trẻ em thuộc diện F0, F1 theo Nghị quyết số 

68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ được thực hiện thường xuyên, trong giai đoạn đã chi trả cho 120 

trường hợp trẻ em thuộc diện F0, F1 với kinh phí 120 triệu đồng.  

c) Việc thực hiện quyền được giáo dục, học tập của trẻ em 

- Tổng số trường học trên địa bàn huyện 40 trường. Trong đó: 14 trường 

Mầm non, 14 trường Tiểu học, 02 trường Tiểu học và THCS, 10 trường THCS 

(bao gồm trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS huyện); số lớp 410 lớp với 

7.204 học sinh, trong đó: cấp Mầm non 142 lớp, 2.351 trẻ; cấp Tiểu học 200 lớp, 

3.062 học sinh; cấp Trung học cơ sở 68 lớp, 1.791 học sinh; Tỷ lệ duy trì sĩ số 

cấp Mầm non đạt 100%; cấp Tiểu học tỷ lệ 100%; cấp THCS tỷ lệ 99,7%. 

- Để đảm bảo cho mọi trẻ em trên địa bàn được hưởng quyền giáo dục, 

tham gia học tập trong điều kiện tốt nhất, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt được phát triển toàn diện và phát huy tiềm năng của bản thân, UBND huyện 

đã nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; quan tâm bồi dưỡng học sinh khuyết 

tật, tự kỷ, phụ đạo cho học sinh chưa đảm bảo kiến thức, kỹ năng; làm tốt công 

tác tuyên tuyền phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, kỹ năng cho giáo 

viên và học sinh; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các 

trường, đặc biệt là các trường học đạt chuẩn quốc gia. Chủ động, linh hoạt trong 

thực hiện kế hoạch giáo dục, thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19; đảm 

bảo an toàn cho giáo viên và học sinh khi đến trường. 

- 100% trẻ em trên địa bàn huyện được đi học theo quy định, đặc biệt tại 

một số xã vùng 3 không có tình trạng trẻ em bỏ học. Cơ sở vật chất trang thiết bị 

ngày càng được tăng cường đáp ứng yêu cầu dạy và học, 100% các trường có 

nhà vệ sinh đạt chuẩn. Công tác y tế trường học được đẩy mạnh, công tác an 

toàn thực phẩm được chú trọng, 14/14 trường mầm non và 09 trường PTDTBT 

tiểu học và trung học cơ sở luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, 100% học 

sinh thuộc diện hỗ trợ được hỗ trợ theo quy định của Nhà nước. 
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- Các đơn vị trường học đã lồng ghép giảng dạy đạo đức, lối sống, kỹ 

năng sống cho học sinh thông qua các môn học, thường xuyên phối hợp với gia 

đình giáo dục đạo đức cho học sinh, 100% các trường tiểu học, trung học cơ sở 

thành lập tổ tâm lý cho học sinh và bố trí cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm làm 

công tác tư vấn tâm lý cho học sinh. 

d) Việc thực hiện chăm sóc sức khỏe 

- Định kỳ, hàng tháng Trung tâm Y tế huyện và các Trạm Y tế xã, thị trấn 

triển khai thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho trẻ em và bà mẹ mang thai trên 

địa bàn huyện. Thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc sức khỏe cho các trường 

hợp trẻ em bị mắc bệnh Covid-19, 100% trẻ em bị mắc bệnh Covid-19 được 

chữa khỏi bệnh, không có trường hợp trẻ em bị tử vong do mắc bệnh Covid-19. 

- Triển khai tiêm vắc xin cho đối tượng từ 12 đến 17 tuổi được 2.431 

người (số người đã tiêm mũi 1: 2.431/2.414 người trên địa bàn đạt trên 100%, số 

người đã tiêm mũi 2: 2.369/2.414 đạt 98,13%); triển khai tiêm vắc xin cho đối 

tượng từ 5 đến 11 tuổi được 1.604 người (số người đã tiêm mũi 1:1.754/3.923 

người đạt 44,71%, số người tiêm mũi 2: 224/3.923 đạt 5,70%) số liệu tính đến 

ngày 20/6/2022. 

- Tổ chức cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi được 

2.968 thẻ; thẻ bảo hiểm y tế học sinh 3.641 thẻ; thẻ thuộc hộ nghèo 656 thẻ; thẻ 

thuộc hộ cận nghèo 654 thẻ, tỷ lệ đạt 99%.  

- Tổ chức được 02 cuộc rà soát trẻ em mắc các dạng tật tại 12 xã, thị trấn; 

01 cuộc rà soát, khám sàng lọc cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh tại xã Kiên 

Mộc, Bính Xá, kết quả khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trên 1.000 trẻ em. 

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

- Để tập trung chỉ đạo phối hợp liên ngành trong công tác bảo vệ, chăm sóc 

trẻ em Ban bảo vệ chăm sóc trẻ em các cấp đã được thành lập. Hiện nay, trên địa 

bàn huyện có 13 Ban bảo vệ chăm sóc trẻ em, trong đó cấp huyện 01 và cấp xã 

12. Các thành viên Ban bảo vệ chăm sóc trẻ em các cấp đã được tham dự 

chương trình tập huấn quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại, trẻ em có 

nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong bối 

cảnh dịch bệnh Covid-19 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức bằng 

hình thức trực tuyến. 

- Đảm bảo cho trẻ em được hưởng các quyền theo quy định, các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã triển khai nhiều hoạt động phối hợp liên 

ngành: Tuyên truyền, cung cấp kiến thức, kỹ năng bảo vệ chăm sóc trẻ em, 

thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện chế độ chính 

sách dành cho trẻ em… 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Tình hình triển khai và kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về công tác 

bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện Đình Lập nói chung và tâm thần trẻ 
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em, tâm lý xã hội trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi, chăm sóc và giáo dục  trẻ em 

di cư đã 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, cung cấp các dịch vụ đảm bảo kịp thời 

theo quy định. Công tác giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho các em 

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. 

2. Khó khăn, thách thức 

- Công tác tuyên truyền về thực hiện chính sách, pháp luật về công tác trẻ 

em ở một số nơi chưa được thường xuyên, địa bàn rộng, ở một số thôn đặc biệt 

khó khăn các gia đình thường sinh sống không tập trung nên cũng khó khăn 

trong việc tuyên truyền triển khai, thực hiện các chính sách liên quan đến trẻ em. 

Các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em chủ yếu là lồng ghép, chưa xây dựng 

được nhiều mô hình về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 

- Trong 6 tháng đầu năm, tình hình trẻ em theo bố mẹ từ nơi khác đến 

huyện Đình Lập lao động, gây khó khăn cho cấp chính quyền trong công tác 

quản lý, là mối nguy cơ cao xảy ra tình trạng xâm hại trẻ em, trẻ em bị tai nạn 

thương tích... 

3. Nguyên nhân: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 đã tác động trực 

tiếp đến các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn. Kinh phí 

để triển khai thực hiện bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn hạn chế. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục quan tâm việc triển 

khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em, triển khai tiêm vacxine trẻ em 

dưới 5 tuổi. 

- Đề nghị các Sở, ngành liên quan tăng cường tổ chức tập huấn chuyên 

môn về triển khai thực hiện các hình thức chăm sóc thay thế cho trẻ em mồ côi 

do ảnh hưởng của covid - 19, trẻ em tâm thần, trẻ em mắc covid - 19 điều trị 

cách ly tập trung không có sự chăm sóc của bố mẹ…theo Nghị định số 

56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 cho cán bộ phụ trách công tác trẻ em các cấp, 

cha mẹ, người chăm sóc trẻ (có bảng tổng hợp kèm theo báo cáo). 

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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BẢNG TỔNG HỢP SỐ TRẺ EM MỒ CÔI 

(kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /6/2022 của UBND huyện Đình Lập) 

 

TT 

Tổng số 

trẻ em mồ 

côi 

Số trẻ em 

mồ côi cả 

cha và mẹ 

Số trẻ em mồ côi cha 

hoặc mẹ, người còn 

lại không đủ khả 

năng chăm sóc (đang 

hưởng trợ cấp 

BTXH) 

Tình trạng chăm sóc hiện tại 

Sống cùng 

người thân 

Sống cùng 

người 

không thân 

thích 

Số trẻ em mồ 

côi sống tại cơ 

sở bảo trợ xã 

hội 

1 

 

 

 

81 05 76 81 0 0 
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