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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em
Qua gần 10 năm thực hiện Chương trình “Hành ñộng vì trẻ em” giai ñoạn 2001 2010, dưới sự chỉ ñạo của các cấp ủy ðảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa
các Sở, Ban ngành, Mặt trận và ñoàn thể, cùng với sự quan tâm chăm lo cho trẻ em
của mỗi gia ñình, cộng ñồng, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên ñịa bàn tỉnh ñược
triển khai thực hiện ñạt ñược nhiều kết quả rất ñáng khích lệ, ñảm bảo các quyền cơ
bản của trẻ em ñược thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật.
Trong những năm qua, có hơn 2.700 trẻ em mồ côi không nơi nương tựa ñược
trợ cấp thường xuyên tại cộng ñồng, gần 400 trẻ em bị bỏ rơi ñược nhận làm con
nuôi, 120 trẻ em ñược nuôi dưỡng dưới mô hình chăm sóc thay thế, khoảng 180 em là
nạn nhân chất ñộc hóa học ñược trợ cấp thường xuyên, hàng trăm trẻ em lang thang,
lao ñộng sớm ñược trợ cấp, trợ giúp ñể tái hòa nhập cộng ñồng. Ngoài ra, mỗi năm có
hơn 1.500 trẻ em là con hộ nghèo, trẻ em tàn tật, trẻ em bị ngược ñãi, xâm hại lạm
dụng, nghiện ma túy, trẻ em làm trái pháp luật v.v... ñều ñược hỗ trợ dụng cụ chỉnh
hình, phẩu thuật, hỗ trợ học tập, học nghề và các hình thức hỗ trợ khác.
Tuy nhiên, hiện nay trong tỉnh vẫn còn một bộ phận trẻ em có hoàn cảnh ñặc
biệt khó khăn. Trên thực tế ñối với trẻ em có hoàn cảnh ñặc biệt này, một số quyền
của trẻ em theo quy ñịnh của pháp luật chưa ñược thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt;
một số chỉ tiêu ñến năm 2010 về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của Chương
trình hành ñộng vì trẻ em ñến năm 2010 của tỉnh khó có thể ñạt ñược. ðặc biệt tình
trạng trẻ em bị xâm phạm tình dục, bị lạm dụng sức lao ñộng, ñi lang thang xin ăn,
bán vé số, bị lạo lực ngược ñãi, bị tai nạn thương tích, bị xúc phạm về nhân phẩm,
danh dự, thân thể… còn xảy ra, nhất là trẻ em có hoàn cảnh ñặc biệt chưa ñược quan
tâm ñúng mức ñã gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do ñội ngũ cán bộ làm
công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em chưa ổn ñịnh, thiếu về số lượng, hạn chế về năng lực
chuyên môn, ñặc biệt ở cấp huyện và xã do biến ñộng về tổ chức bộ máy. Bên cạnh
ñó, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, viên
chức, cha mẹ, người lớn… còn chưa tốt. Hệ thống thông tin quản lý, cơ sở dữ liệu về
bảo vệ chăm sóc trẻ em chưa ñầy ñủ. Hệ thống cơ sở dịch vụ hỗ trợ trẻ em chưa ñược
xây dựng, can thiệp chưa kịp thời các trường hợp trẻ em bị xâm hại trong trường hợp
khẩn cấp; nguồn lực hỗ trợ cho hoạt ñộng này chưa ñược quan tâm ñúng mức, nhất là
các cấp cơ sở.
Thực hiện Chỉ thị số 1408/CT-TTg ngày 01/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về
tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, ñặc biệt công tác bảo vệ chăm sóc trẻ

