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BÁO CÁO THẨM TRA 

Kết quả thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề trẻ em trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền 

địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân năm 2015. 

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại 

Thông báo số 57/TB-HĐND ngày 26/10/2022 về phân công thẩm tra các báo 

cáo, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII; 

trên cơ sở Báo cáo số 352/BC-UBND ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh về kết 

quả thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề trẻ em trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ban Văn hóa-Xã hội đã 

tổ chức họp thẩm tra về nội dung trên. Dự họp thẩm tra gồm các ủy viên Ban 

Văn hóa-Xã hội, đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Lao 

động,Thương binh-Xã hội. Ban báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thẩm tra 

như sau: 

1. Kết quả thực hiện: 

 Ban cơ bản thống nhất với báo cáo đánh giá của UBND tỉnh về kết quả 

thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề trẻ em năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum. Trong năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid -19 đã cơ bản được kiểm 

soát, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện công tác 

trẻ em năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum1; các đơn vị, địa phương đã duy trì 

tốt công tác phối hợp trong triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật có liên 

quan đến trẻ em; công tác truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em được tăng 

cường; việc theo dõi, giám sát trong quá trình bảo vệ, can thiệp và trợ giúp trẻ 

em bị xâm hại, cần sự bảo vệ đặc biệt được chú trọng; công tác vận động xã hội 

hóa và hợp tác quốc tế thực hiện quyền trẻ em được các cấp, các ngành chú 

                                                
1 Kế hoạch số 23/KH-BCĐ, ngày 09/3/2022 về triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum. 
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trọng, từ đó kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trẻ em cơ bản đạt kế hoạch 

đề ra. Tất cả trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đều được chăm sóc; trẻ em có nguy cơ 

rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được bảo vệ; số trẻ em bị xâm hại tình dục giảm2 

 Tuy nhiên công tác trẻ em còn có những mặt hạn chế: 4/24 chỉ tiêu chưa 

đạt kế hoạch đề ra3; Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có xu hướng tăng4; Tình 

trạng trẻ em tử vong do tai nạn thương tích gia tăng, trong đó tai nạn do đuối 

nước vẫn chưa được khắc phục hiệu quả5, tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật 

không có chiều hướng giảm mà có xu hướng tăng hơn năm 20216. Thiếu các 

dịch vụ công tác xã hội cấp huyện hỗ trợ can thiệp cho trẻ em cần sự bảo vệ đặc 

biệt, trong khi thực trạng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ngày càng có tính phức 

tạp, môi trường có nguy cơ ảnh hưởng bởi các tệ nạn xã hội, xâm hại trẻ em gia 

tăng tiềm ẩn sự mất an toàn đối với trẻ em. Mô hình bảo vệ trẻ em quy mô còn 

nhỏ, phạm vi còn hẹp, chưa có đủ điều kiện kinh phí để nhân rộng mô hình hệ 

thống bảo vệ trẻ em tại cộng đồng và các mô hình khác liên quan đến trẻ em tại 

cộng đồng. Mô hình tư vấn pháp luật, hỗ trợ tâm lý cho học sinh tại trường học 

chưa được chú trọng triển khai. Công tác thu thập số liệu, cập nhật phần mềm 

còn nhiều khó khăn, hạn chế7; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 05 tuổi giảm 

nhưng còn sự chênh lệch lớn giữa các địa phương trong tỉnh. Cơ sở vật chất 

trong trường học còn chưa đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ 8  

 2. Qua xem xét báo cáo, một số nội dung Ban đề nghị UBND tỉnh làm 

rõ và đánh giá bổ sung, cụ thể: 

 - Nguyên nhân những hạn chế đã được nêu ra trong năm 2021 nhưng đến 

nay vẫn chưa thực hiện9 

- Làm rõ còn 1% trẻ dưới 6 tuổi (khoảng 779 trẻ) chưa được cấp BHYT. 

                                                
2 Năm 2021: 14 em ; năm 2022: 7 vụ/7em. Đã xử lý hình sự 07 vụ/07 đối tượng (trong đó: hiếp dâm 03 đối 

tượng; giao cấu với trẻ em: 04 đối tượng)   
3  Tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh trên 1.000 trẻ đẻ sống; Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi được phát triển phù hợp về sức 

khỏe, học tập và tâm lý xã hội; Tỷ lệ trẻ em bỏ học cấp trung học cơ sở; Tỷ lệ trẻ em khuyết tật có nhu cầu học 

tập được tiếp cận giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập và hỗ trợ phục hồi chức năng phù hợp 
4  Tăng 169 em so với năm 2021. 
5  2021: 22 em; năm 2022: 31 em, trong đó tai nạn đuối nước 29/31 em. 
6  2021: 44 em; 2022: 46 em;  
7 Thiếu máy móc trang thiết bị hỗ trợ cập nhật phần mềm, thiếu cán bộ chuyên trách cấp cơ sở, thiếu đội ngũ 

cộng tác viên thôn làng, tổ dân phố làm công tác trẻ em;  
8 Trang thiết bị như cổng, hàng rào, giếng nước chưa đảm bảo; nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà để xe còn tạm bợ; đồ 

dùng, đồ chơi trong lớp và ngoài trời chưa đáp ứng nhu cầu Chương trình giáo dục;  
9 Công tác thu thập số liệu, cập nhật phần mềm còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, thiếu máy móc trang thiết bị hỗ 

trợ cập nhật phần mềm, thiếu cán bộ chuyên trách cấp cơ sở, thiếu đội ngũ cộng tác viên thôn làng, tổ dân phố 

làm công tác trẻ em 



3 

 

 - Làm rõ cơ sở đánh giá các chỉ tiêu đạt kế hoạch: Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 

05 tuổi bị suy dinh dưỡng thể cân nặng theo tuổi đạt 18,8%; giảm tỷ lệ trẻ em 

dưới 05 tuổi bị suy dinh dưỡng thể chiều cao theo tuổi đạt 32,7%. Tỷ suất tử 

vong trẻ sơ sinh trên 1.000 trẻ đẻ sống; Tỷ suất tử vong trẻ dưới 01 tuổi trên 

1.000 trẻ đẻ sống; Tỷ suất tử vong trẻ dưới 05 tuổi trên 1.000 trẻ đẻ sống. (Đạt 

hay ước đạt) 

 - Làm rõ về đội ngũ làm nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ em tại khu dân cư 

do cộng tác viên y tế thôn làng đảm nhiệm tại 42 xã có hệ thống bảo vệ trẻ em 

tại cộng đồng (410 cộng tác viên được hưởng phụ cấp 100.000đ/tháng do kinh 

phí địa phương duy trì hỗ trợ). 

 - Kết quả thực hiện các kiến nghị, đề xuất của Ban Văn hóa-Xã hội đã 

được UBND tỉnh tiếp thu tại cuộc họp thẩm tra nội dung này của năm 202110 

- Thực trạng chênh lệch giữa vùng thuận lợi và khó khăn đối với việc thực 

hiện chỉ tiêu về giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em.  

 - Số liệu trẻ em tiêm phòng Covid-19 theo độ tuổi quy định. 

 3. Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác trẻ em trong thời gian 

tới đã được xác định tại Báo cáo số 352/BC-UBND ngày 16/11/2022 của UBND 

tỉnh, Ban đề nghị UBND tỉnh quan tâm tập trung chỉ đạo, có giải pháp cụ thể 

việc thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt theo kế hoạch11; xây dựng kế hoạch thực 

hiện Chương trình hành động quốc gia về trẻ em tỉnh Kon Tum năm 2023 phù 

hợp với tình hình thực tế, trong đó chỉ đạo UBND các huyện thành phố quyết 

liệt triển khai các giải pháp phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, trẻ em vi 

phạm pháp luật, tình trạng bạo lực học đường; Chỉ đạo các ngành, các cấp có 

liên quan theo dõi và tiếp tục giải quyết các kiến nghị của Hội đồng trẻ em tại 

buổi đối thoại giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Hội đồng trẻ em 

tỉnh Kon Tum năm 2022.  Đồng thời quan tâm chỉ đạo triển khai các nội dung 

sau: 

- Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ, đồng bộ 3 môi trường giáo dục: 

gia đình, nhà trường, xã hội; đặt biệt là sự quan tâm quản lý giáo dục của gia 

                                                
10 - Chỉ đạo việc xây dựng và lồng ghép vào chương trình giáo dục việc đào tạo “bộ kỹ năng số” cho trẻ em theo 

độ tuổi gồm một số nội dung, kỹ năng như: kiến thức về mạng Internet, mạng xã hội, kỹ năng bảo đảm an toàn 

thông tin tối thiểu, bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng... Đồng thời, có biện pháp cảnh báo, phòng ngừa các 

website độc hại tác động xấu đến phát triển nhân cách của trẻ em. 

- Giải quyết các kiến nghị của Hội đồng trẻ em tại buổi đối thoại giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với 

Hội đồng trẻ em tỉnh Kon Tum năm 2021 
11 Kế hoạch 1518/KH-UBND ngày 19/5/2022 triển khai Chương trình hành động quốc gia về trẻ em tỉnh Kon 

Tum năm 2022 
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đình, can thiệp đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn (cha mẹ làm ăn xa, 

vắng nhà, cha mẹ ly hôn, gia đình có người vi phạm pháp luật…) để có biện 

pháp bảo vệ ở 3 mức độ: ngăn ngừa, hỗ trợ, can thiệp giúp đỡ trẻ em. 

- Triển khai có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia có các dự án 

hoặc hợp phần dự án liên quan đến trẻ em, nhất là giáo dục và phòng chống suy 

dinh dưỡng ở trẻ em. 

- Rà soát số liệu trong báo cáo đảm bảo đúng, đầy đủ. Đồng thời chịu 

trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác về thông tin, số liệu trong báo cáo đã ban 

hành. 

4. Đối với kiến nghị thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh: 

Ban ghi nhận đề xuất giám sát tình hình thực hiện Luật trẻ em trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum, sẽ đưa vào chương trình giám sát, khảo sát của Ban và thực hiện 

trong thời gian phù hợp.  

Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội về kết quả thực hiện 

quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề trẻ em năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Đề nghị cơ quan trình báo cáo tiếp thu các ý kiến của đại biểu để giải trình tại kỳ 

họp. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ 4 xem xét, quyết 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các ủy viên Ban VHXH; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, BVHXH. 

 

TM. BAN VĂN HÓA-XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Phan Thị Thủy 
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