
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SYT-NVY 

V/v báo cáo kết quả triển khai kế hoạch 

thực hiện bảo vệ, chăm sóc, giáo dục 

trẻ mồ côi đến thời điểm hiện nay 

An Giang, ngày    tháng 08 năm 2022 

 

Kính gửi:  

 - Bệnh viện Sản nhi An Giang; 

- Bệnh viện đa khoa Khu vực tỉnh và Khu vực Tân Châu; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

 

Sở Y tế nhận được Công văn số 16/SLĐTBXH- TE-BĐG ngày 05 tháng 

01 năm 2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc báo cáo kết quả 

triển khai kế hoạch thực hiện bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ mồ côi đến thời 

điểm hiện nay.  

Sở Y tế đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả triển khai kế hoạch thực hiện 

bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ mồ côi đến thời điểm hiện nay (theo đề cương và 

biểu mẫu đính kèm), gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) và file mềm theo địa 

chỉ email: Lhviet01@angiang.gov.vn trước ngày 15/08/2022./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Ban Giám đốc Sở Y tế;  

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

mailto:Lhviet01@angiang.gov.vn


UBND ...... 

                    ………………… 

             Số:      /………………. 

     V/v …………………………..   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

.........., ngày    tháng    năm 2022 

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BẢO VỆ, 

CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ MỒ CÔI 

(Biểu mẫu dành cho các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh) 

 

PHẦN A 

TÌNH HÌNH TRẺ EM MỒ CÔI 

I. Số lượng trẻ em mồ côi  

- Tổng số trẻ em mồ côi. 

- Số trẻ em và độ tuổi của trẻ em mồ côi theo từng hình thức gồm:  

+ Mồ côi: 

* Mồ côi cả cha và mẹ 

* Mồ côi cha hoặc mẹ 

+ Mồ côi do dịch COVID-19: 

* Mồ côi cả cha và mẹ 

* Mồ côi cha hoặc mẹ 

II. Đánh giá tình hình trẻ em mồ côi 

PHẦN B 

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

I. Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ, chăm sóc, giáo dục 

trẻ mồ côi 

1. Công tác xây dựng kế hoạch, huy động nguồn lực hỗ trợ trẻ mồ côi. 

2. Công tác triển khai các hoạt động cụ thể trong việc bảo vệ, chăm sóc, 

giáo dục trẻ mồ côi. 

3. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch (thuận lợi, khó khăn, đề 

xuất giải pháp). 

II. Kết quả đạt được khi triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ, chăm 

sóc, giáo dục trẻ mồ côi  

1. Thực hiện các chính sách, pháp luật, các biện pháp phòng ngừa các 

trường hợp có khả năng phát sinh trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19  



- Công tác tham mưu xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn triển khai 

thực hiện kế hoạch. 

- Các biện pháp phòng ngừa trường hợp phát sinh trẻ mồ côi do đại dịch 

Covid-19. 

- Kết quả thực hiện các hoạt động tại kế hoạch bảo vệ, chăm sóc, giáo dục 

trẻ mồ côi. 

2. Công tác truyền thông, vận động nguồn lực (Sở Thông tin và Truyền 

thông); 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước và các văn bản có liên quan. 

- Công tác vận động nguồn lực. 

- Kết quả thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc, giáo 

dục trẻ mồ côi. 

3. Hoạt động hỗ trợ chăm sóc y tế (Sở Y tế); 

- Các hoạt động nhằm đảm bảo hỗ trợ chăm sóc y tế cho trẻ mồ côi, các 

hoạt động chăm sóc sức khỏe định kỳ, chế độ dinh dưỡng,… cho trẻ em mồ côi 

do đại dịch Covid-19 theo các chương trình, kế hoạch của ngành.  

- Kết quả thực hiện các hoạt động tại kế hoạch bảo vệ, chăm sóc, giáo dục 

trẻ mồ côi. 

4. Hoạt động hỗ trợ về giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo); 

- Các hoạt động đảm bảo cho trẻ được hỗ trợ về giáo dục bảo đảm quyền 

học tập của các em theo đúng quy định của pháp luật về trẻ em, pháp luật về 

giáo dục, trong đó có quy định về giáo dục hoà nhập; chương trình hỗ trợ học 

bổng cho các em học sinh mất cha, mẹ do đại dịch Covid-19,... 

- Kết quả thực hiện các hoạt động tại kế hoạch bảo vệ, chăm sóc, giáo dục 

trẻ mồ côi. 

5. Hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí (Sở Văn hoá-Thể thao và Du 

lịch); 

-  Các hoạt động nhằm đảm bảo cho trẻ em mồ côi và trẻ em mồ côi do đại 

dịch Covid-19 được tham gia các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí được tổ 

chức tại địa phương, huyện, tỉnh và ngoài tỉnh. 

- Kết quả thực hiện các hoạt động Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc, giáo dục 

trẻ mồ côi. 

6. Hoạt động hỗ trợ kết nối dịch vụ; 

- Các hoạt động kết nối khẩn cấp đáp ứng được những nhu cầu cơ bản nhất 

về nơi ăn, chỗ ở, nhu cầu tinh thần, tình cảm; các hoạt động như: quyền học tập, 

nuôi dưỡng các em cần được quan tâm thực hiện một cách thực chất để tránh 

những ảnh hưởng tiêu cực do đại dịch Covid-19 mang lại; Huy động mọi nguồn 



lực, xã hội hóa công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ 

côi do đại dịch Covid-19. 

-  Phát triển các dịch vụ công tác xã hội trợ giúp cá nhân, gia đình để thực 

hiện việc chăm sóc thay thế cho trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do 

đại dịch Covid-19. 

- Kết quả thực hiện các hoạt động tại kế hoạch bảo vệ, chăm sóc, giáo dục 

trẻ mồ côi. 

7. Triển khai thí điểm mô hình gia đình, cá nhân nhận nuôi trẻ theo 

Thông tư số14/2020/TT-BLĐTBXH; 

- Các hoạt động hỗ trợ, tiếp nhận, nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ em tại một 

số gia đình chăm sóc thay thế tạm thời phù hợp với truyền thống, văn hóa và 

điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

phê duyệt, được sự giám sát của nhân viên công tác xã hội. 

- Kết quả thực hiện các hoạt động tại kế hoạch bảo vệ, chăm sóc, giáo dục 

trẻ mồ côi. 

8. Xây dựng mô hình dạy nghề gắn với tạo việc làm; tư vấn, hỗ trợ 

nguồn lực; 

- Các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm 

cho trẻ em mồ côi, trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 có nhu cầu; xây dựng các 

mô hình mô hình đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho trẻ em mồ côi, trẻ em mồ 

côi do đại dịch Covid-19 có nhu cầu, phù hợp với điều kiện thực tế tại các doanh 

nghiệp, các làng nghề truyền thống, hợp tác xã và địa phương theo quy định. 

- Kết quả thực hiện các hoạt động tại kế hoạch bảo vệ, chăm sóc, giáo dục 

trẻ mồ côi. 

9. Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chính sách, pháp 

luật. 

- Các hoạt động tăng cường giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen 

thưởng việc thực hiện chính sách pháp luật, chăm sóc và trợ giúp trẻ em mồ côi, 

đặc biệt là  trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19. 

- Kết quả thực hiện các hoạt động tại kế hoạch bảo vệ, chăm sóc, giáo dục 

trẻ mồ côi. 

10. Các hoạt động khác (nếu có). 

III. Đánh giá chung 

1. Thuận lợi 

2. Khó khăn, tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân 

IV. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 

1. Phương hướng, nhiệm vụ 

2. Giải pháp 

 



PHẦN C 

KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

 

Nơi nhận: 

       ....... 

Thủ trưởng đơn vị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND .......... 

                    ………………… 

              Số:      /………………. 

          V/v …………………………..   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

............, ngày    tháng  năm 2022 

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BẢO VỆ, 

CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ MỒ CÔI 

(Đối với UBND cấp huyện) 

 

PHẦN A 

TÌNH HÌNH TRẺ EM MỒ CÔI 

I. Số lượng trẻ em mồ côi  

- Tổng số trẻ em mồ côi. 

- Số trẻ em và độ tuổi của trẻ em mồ côi theo từng hình thức gồm:  

+ Mồ côi: 

* Mồ côi cả cha và mẹ 

* Mồ côi cha hoặc mẹ 

+ Mồ côi do dịch COVID-19: 

* Mồ côi cả cha và mẹ 

* Mồ côi cha hoặc mẹ 

II. Đánh giá tình hình trẻ em mồ côi 

PHẦN B 

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

I. Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ, chăm sóc, giáo dục 

trẻ mồ côi 

1. Công tác xây dựng kế hoạch, huy động nguồn lực hỗ trợ trẻ mồ côi. 

2. Công tác triển khai các hoạt động cụ thể trong việc bảo vệ, chăm sóc, 

giáo dục trẻ mồ côi. 

3. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch (thuận lợi, khó khăn, đề 

xuất giải pháp). 

II. Kết quả đạt được khi triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ, chăm 

sóc, giáo dục trẻ mồ côi  

- Thực hiện các chính sách, pháp luật, các biện pháp phòng ngừa các 

trường hợp có khả năng phát sinh trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19  

- Công tác truyền thông, vận động nguồn lực  



- Hoạt động hỗ trợ chăm sóc y tế  

- Hoạt động hỗ trợ về giáo dục  

- Hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí  

- Hoạt động hỗ trợ kết nối dịch vụ  

- Triển khai thí điểm mô hình gia đình, cá nhân nhận nuôi trẻ theo Thông 

tư số14/2020/TT-BLĐTBXH  

- Xây dựng mô hình dạy nghề gắn với tạo việc làm; tư vấn, hỗ trợ nguồn 

lực  

- Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chính sách, pháp luật  

 - Các hoạt động khác (nếu có). 

III. Đánh giá chung 

1. Thuận lợi 

2. Khó khăn, tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân 

IV. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 

1. Phương hướng, nhiệm vụ 

2. Giải pháp 

PHẦN C 

KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

 

Nơi nhận: 

     ....... 

Thủ trưởng đơn vị 

 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-12T14:53:02+0700
	Tỉnh An Giang
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-12T14:53:07+0700
	Tỉnh An Giang
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-12T14:53:12+0700
	Tỉnh An Giang
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




