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UỶ BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG VĂN AN

Số:        /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI, CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

Văn An,  ngày        tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY ĐỊNH

TIÊU CHUẨN XÃ, PHƯỜNG PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM
NĂM 2022

Căn cứ Quyết định số 06/2019/QĐ-TTg ngày 03 tháng 01 năm 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;

Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân thành phố Chí Linh về kiểm tra” xã, phường phù hợp với trẻ em” năm 2022.

Uỷ ban nhân dân phường Văn An báo cáo kết quả thực hiện quy định tiêu chuẩn 
phường phù hợp với trẻ em năm 2022, như sau:

1. Khái quát tình hình của địa phương
Phường Văn An nằm về phía Tây Nam của thành phố Chí Linh, cách trung tâm 

thành phố khoảng 5km. Tổng diện tích đất tự nhiên của phường có trên 1500ha, Phường 
có 09 khu dân cư, dân số toàn phường có trên 11.000 nhân khẩu (3.629 hộ). 

Tổng số trẻ em toàn phường là  2.308  trẻ, trong đó trẻ  từ 0- 6 tuổi là 648 trẻ, từ 6 
đến dưới 16 tuổi  1.660 trẻ.

Trong những năm qua công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em luôn được địa phương 
coi là nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.  
Năm 2022, UBND phường đã triển khai kế hoạch xây dựng phường phù hợp với trẻ em 
theo các tiêu trí quy định. Trong quá trình thực hiện có gặp những thuận lợi, khó khăn 
như sau:
         + Thuận lợi: 

Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được sự quan tâm của Đảng 
ủy, HĐND, UBND thông qua các văn bản chỉ đạo, quản lý, bố trí kinh phí, huy động 
nguồn lực của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Bên cạnh đó là sự phối hợp của 
các ban ngành đoàn thể  trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em như: Uỷ 
ban MTTQ phường, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Hội chữ thập đỏ, Trạm y tế, các nhà 
trường cùng chung tay vì sự nghiệp chăm lo, giáo dục trẻ em.

 Các phương tiện truyền thông ngày càng đa dạng, phong phú để truyền tải tới 
người dân các quy định của pháp luật về quyền trẻ em, giáo dục ý thức cộng đồng về 



2

chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Mức sống và trình độ dân trí ngày càng nâng cao đã dẫn đến 
sự thay đổi về tập quán, kĩ năng chăm sóc trẻ, những cách nuôi cũ, những quan điểm lạc 
hậu được thay bằng cách nuôi tiến bộ hơn, khoa học hơn
từ đó sức khỏe trẻ em được chăm sóc tốt hơn.
          Cơ sở vật chất ở các trường học ngày càng được đầu tư đảm bảo chất lượng học 
tập, không gian vui chơi cho trẻ em. Các tuyến đường đều được bê tông hoá, vệ sinh 
môi trường sạch sẽ, nguồn nước sạch đến từng hộ gia đình góp phần tạo môi trường 
sống tốt hơn cho trẻ.

+ Bên cạnh những thuận lợi, trong quá trình triển khai UBND phường cũng gặp 
một số khó khăn như:

Kinh phí cho hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn hạn chế.
Nhận thức của một bộ phận người dân về bảo vệ chăm sóc, trẻ em còn chưa cao.
Trình độ của cộng tác viên cơ sở về chăm sóc giáo dục trẻ em còn hạn chế, chưa 

thực sự năng nổ nhiệt tình.
2. Kết quả thực hiện Quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em
Năm 2022, thực hiện Quyết định số 06/2019/QĐ-TTg ngày 03 tháng 01 năm 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 UBND phường Văn An đã đạt được những kết 
quả như sau:

 Từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/10/2022 phường Văn An có  108  trẻ em 
được sinh ra. Khai sinh đúng quy định là  100 em chiếm tỷ lệ  93,46% .

Trạm y tế phường thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân 
đặc biệt là trẻ em. Công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em được thực hiện có hiệu quả thông 
qua việc thực hiện các chương trình: Chương trình tiêm chủng mở rộng, chương trình 
phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi, chương trình phòng chống tiêu 
chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp, chống viêm não... tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm 
đầy đủ các loại vacxin cơ bản đạt 95  %; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi là 
70/745 tỷ lệ 9,3 %; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi là 84/745 tỷ lệ 7,45.%.%. Tỷ lệ 
trẻ em được khám sức khoẻ tổng quát  3 nhà trường Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở 
428/ 1767 trẻ đạt 24,2 %.

 100 % trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh miễn 
phí đạt 100%; 

Không có trường hợp trẻ dưới 1 tuổi tử vong, năm 2022 phường  có trẻ em 02 bị 
tai nạn thương tích ( đuối nước, tai nạn rủi ro).

Công tác giáo dục trẻ em được quan tâm đặc biệt, thể hiện qua việc đầu tư cơ sở 
vật chất ở trường lớp học, nâng cao chất lượng giáo viên. Trường mầm non Văn An có 
khu vui chơi cho trẻ khá đầy đủ như vườn cổ tích, cầu trượt, nhà bóng....đồ chơi, dụng 
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cụ học tập phục vụ cho, trẻ phần nào đã đáp ứng được nhu cầu học tập và vui chơi của 
trẻ. Kết quả là năm học 2021-2022, tỷ lệ huy động trẻ vào nhà trẻ, mẫu giáo đạt 55,29%; 
87,5 % số trẻ từ 3-5 tuổi ra lớp. Trường tiểu học và Trung học cơ sở cũng có sân chơi 
rộng, khang trang, thoáng mát cho trẻ, có thư viện và tủ sách cho trẻ, nhà trường thường 
xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao giúp trẻ được phát triển 
một cách toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần. Với cơ sở vật chất hiện có cùng với chất 
lượng đào đạo cả 3 nhà trường vinh dự đều được công nhận là trường chuẩn quốc gia.

 Công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được Đảng ủy, ủy ban đặc biệt 
quan tâm. Hàng năm UBND kết hợp với các khu dân cư rà soát đối tượng trẻ em khuyết 
tật, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có những biện pháp hỗ trợ 
kịp thời. Mọi trẻ em thuộc đối tượng Bảo trợ xã hội được địa phương hướng dẫn làm thủ 
tục đề nghị hưởng trợ cấp xã hội của Nhà nước, đảm bảo thực hiện đúng và đủ chế độ 
chính sách cho đối tượng. Vào các ngày lễ, tết các em được tặng quà, thăm hỏi động 
viên tinh thần để có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Trẻ khuyết tật trong các nhà 
trường được các cô giáo dậy học theo chương trình giáo dục riêng, các em đều có những 
tiến bộ đáng kể . Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em thuộc hộ gia đình 
nghèo, cận nghèo ở các nhà trường được miễn giảm học phí đảm bảo tất cả trẻ em đều 
được đến trường.

  Phong trào vận động quỹ khuyến học phường được thực hiện thường xuyên, 
rộng khắp trên toàn phường, các khu dân cư, các dòng họ, các cá nhân tổ chức đều 
hưởng ứng sôi nổi. Hàng năm đều có các chương trình trao quà cho những trẻ em có 
thành tích cao trong học tập, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. 
Nhân dịp đầu năm học 2021-2022 hội khuyến học đã trao 116 xuất quà trị giá 
22.250.000 đồng cho thầy và trò có thành tích cao trong học tập, Hội chữ thập đỏ trao 
10 xuất quà trị giá 2.000.000 đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong 
học tập.

Song song với đó là những hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho trẻ em 
cũng được quan tâm, đặc biệt là các hoạt động tổ chức ngày tết thiếu nhi 1/6, giải bóng 
đá nhi đồng, vui tết trung thu. Đảng uỷ, uỷ ban đã có văn bản chỉ đạo hướng dẫn các nhà 
trường, các khu dân cư tổ chức những ngày lễ của trẻ em. Uỷ ban MTTQ, Đoàn thanh 
niên, Hội phụ nữ, Công đoàn phường phối kết hợp tổ chức các hoạt động cho trẻ em cụ 
thể như: ở các nhà trường tổ chức ngày 1/6 bằng các hoạt động văn hoá văn nghệ, trẻ 
được tặng quà, được liên hoan trong bầu không trí vui vẻ, phấn khởi. Tiếp theo đó là 
phong trào hoạt động hè sôi nổi diễn ra ở hầu hết các khu dân cư đã thu hút sự tham gia 
của tất cả trẻ em 09 khu dân cư trên toàn phường. Nhân dịp này Đoàn thanh  niên 
phường đã hỗ trợ chi đoàn các KDC số tiền 35 triệu đồng để tổ chức các hoạt động hè.

Vừa qua là các hoạt động tổ chức trung thu cho trẻ. Tất cả trẻ em trên toàn 
phường đều được nhận quà, được tham gia các chương trình tổ chức ở các khu dân cư, 
các nhà trường, đó thực sự là ngày hội đối với trẻ em toàn phường. Tại  các khu dân cư 
là các băng rôn, đèn ông sao, các hoạt động ca hát, mua lân, phá cỗ linh đình thu hút 



4

hàng nghìn trẻ em tham gia. Tổng kinh phí chi cho các hoạt động tổ chức trung thu 
trong toàn phường 27,4 triệu đồng.

09 khu dân cư của phường đều có nhà văn hoá có bàn ghế, loa đài, sân chơi rộng 
rãi là nơi giao lưu, giải trí của trẻ đặc biệt là trong dịp hè.

Công tác tuyên truyền phòng chống đuối nước, phòng chống trẻ em phải lao động 
trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bị xâm hại, bạo lực, mua bán bắt cóc, trẻ 
em vi phạm pháp luật, nghiện ma túy được quan tâm, thực hiện.

- Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện quy định 
xã,phường phù hợp với trẻ em phường Văn An còn một số hạn chế như:

Tỷ lệ trẻ huy động trẻ đến trường mầm non còn thấp.
Có điểm vui chơi giải trí giành riêng cho trẻ em ở các khu dân cư nhưng cơ sở vật 

chất phục vụ vui chơi của trẻ rất thiếu thốn. 
Đội ngũ cộng tác viên cơ sở về chăm sóc giáo dục trẻ em ở các khu dân cư còn 

hạn chế về năng lực.
Chưa xây dựng được các mô hình bảo vệ chăm sóc trẻ em mà mới chỉ dừng lại ở 

công tác tuyên truyền. Như phường muốn xây dựng mô hình phòng chống đuối nước 
cho trẻ em nhưng phường không có bể bơi cho trẻ. Sông ngòi ao hồ phần lớn nguồn 
nước bị ô nhiễm dẫn đến việc dậy kĩ năng bơi cho trẻ để phòng chống đuối nước khó 
thực hiện.

- Nguyên nhân
Kinh phí để đầu tư cơ sở vật chất còn hạn hẹp.
Nhận thức của người dân về việc đưa trẻ đến trường lớp mần non còn hạn chế.
Trách nhiệm quản lý, trông nom trẻ ở một số gia đình không tốt đặc biệt là những 

gia đình có bố mẹ đi nước ngoài, đi làm ăn xa, trẻ ở nhà với ông bà nên việc quản lý, 
dạy dỗ, trông nom trẻ chưa được sát sao, nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, như nạn trẻ 
trốn học đi chơi, ra các quán mạng học tập sút kém, tiềm ẩn nguy cơ trẻ vi phạm pháp 
luật, bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội và bị xâm hại.
           Nhận thức của người dân về việc đưa trẻ đến trường lớp mần non còn hạn chế 
phần lớn vẫn còn quan điểm cháu lên 3 mới cho ra lớp, dưới 3 tuổi ở nhà cho ông,bà trông.

Công tác tuyên truyền chưa thực hiện được thường xuyên, hiệu quả chưa cao nên 
việc vận động các nguồn lực xã hội giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em 
khuyết tật còn hạn chế. 

- Định hướng năm tiếp theo:
Phấn đấu tỷ lệ trẻ em đến trường mầm non năm học 2022-2023: đạt 70%
Duy trì và nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo, chính quyền, các cán bộ chuyên 

môn, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của chiến lược bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, 
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trong đó cốt lõi là việc thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với bảo vệ, 
chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đặc biệt coi trọng trong các chiến dịch truyền thông vận động 
xã hội “ tháng hành động vì trẻ em”, “ngày gia đình Việt Nam”.

 Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là 
tuyên truyền về phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ.

Thực hiện tốt chương trình mục tiêu y tế quốc gia, quan tâm đến công tác phòng 
chống dịch bệnh hàng năm, vệ sinh an toàn thực phẩm, củng cố mạng lưới y tế cơ sở, 
giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em xuống dưới 10%. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao 
nhận thức của người dân về dịch vụ y tế để nhân dân có tầm hiểu biết tương đối đi 
khám, điều trị, đưa con em đến tiêm chủng đúng định kì.

Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi của trẻ ở trường học, ở các khu 
dân cư theo hướng: Thú vị và giải trí, mang tính đổi mới đảm bảo cho hoạt động học tập 
và vui chơi lành mạnh cho trẻ.

Phát triển kinh tế, tạo điều kiện các hộ nghèo được vay vốn, hướng dẫn cho họ 
cách làm ăn để thoát nghèo, cải thiện đời sống góp phần tạo điều kiện chăm lo cho con 
em mình ngày một tốt hơn.

 3. Kiến nghị
UBND thành phố Chí Linh nói chung và Ban chỉ đạo chương trình Bảo vệ chăm 

sóc trẻ em thành phố Chí Linh nói riêng quan tâm hơn nữa đến công tác bảo vệ, chăm 
sóc trẻ em trong toàn thành phố.

Trên đây là báo cáo đánh giá thực hiện quy định tiêu chuẩn xã phường phù hợp 
với trẻ em năm 2022 của UBND phường Văn An./.

Nơi nhận:
 - Phòng LĐTB-XH thành phố;
 - Lưu VP HĐND-UBND P, LĐTB-XH P.

TM.UBND PHƯỜNG
CHỦ TỊCH

Đỗ Đức Phu
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