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CHƯƠNG TRÌNH
Bảo vệ trẻ em giai ñoạn 2011 - 2015

Những năm qua, công tác Bảo vệ trẻ em tỉnh Hà Nam ñã ñạt ñược những kết
quả ñáng khích lệ. Việc triển khai thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ
em ñược triển khai toàn diện ở các cấp, các ngành và các ñịa phương ñã tạo sự
chuyển biến rõ rệt về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung, trẻ em
có hoàn cảnh ñặc biệt khó khăn nói riêng. Các hình thức bảo vệ, chăm sóc trẻ em ña
dạng và phù hợp hơn với nhu cầu của từng nhóm ñối tượng, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh
ñặc biệt ñược chăm sóc từ 40% năm 2001 lên khoảng 75% năm 2010. Hầu hết trẻ em
có hoàn cảnh ñặc biệt nhất là nhóm trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ
rơi, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS, trẻ em khuyết tật cơ bản ñã nhận ñược sự quan tâm
chăm sóc của nhà nước, cộng ñồng và xã hội thông qua các chính sách trợ cấp xã hội,
trợ giúp tiếp cận y tế, giáo dục, phẫu thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng.
Tuy nhiên, công tác bảo vệ trẻ em những năm qua còn bộc lộ một số hạn chế:
Trẻ em có hoàn cảnh ñặc biệt, trẻ em sống trong gia ñình nghèo, gia ñình có thu nhập
thấp, trẻ em bị tai nạn thương tích vẫn có xu hướng ra tăng; cộng tác viên bảo vệ,
chăm sóc trẻ em ở cơ sở không có, mạng lưới dịch vụ bảo vệ trẻ em chưa phát triển.
Thực hiện Quyết ñịnh số 267/Qð-TTg ngày 22/02/2011 của Thủ tướng Chính
phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai ñoạn 2011- 2015, UBND
tỉnh xây dựng Chương trình Bảo vệ trẻ em giai ñoạn 2011-2015 như sau:
Phần thứ nhất
TỔNG QUAN VỀ TRẺ EM VÀ THỰC TRẠNG
CÔNG TÁC BẢO VỆ TRẺ EM GIAI ðOẠN 2001 - 2010

I. Bối cảnh kinh tế - xã hội và tình hình trẻ em Hà Nam
Hà Nam là tỉnh thuộc ñồng bằng sông Hồng, có diện tích tự nhiên là 851,7km2;
gồm 6 huyện, thành phố với 116 xã phường, thị trấn trong ñó có 15 xã miền núi; dân số
ñến hết năm 2010 là 786.648 người, trẻ em dưới 16 tuổi có 201.432 trẻ chiếm 25,6%
dân số. Giai ñoạn 2001 - 2010 tốc ñộ tăng trưởng kinh tế ñạt trung bình 13,5%/năm,
thu nhập bình quân ñầu người năm 2010 ñạt 16,43 triệu ñồng cao gấp 3 lần so với năm
2005; tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 1,2%/năm. Các cấp ủy ñảng, chính quyền quan
tâm chỉ ñạo thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, ñặc biệt là bảo
vệ trẻ em trước các nguy cơ bị xâm hại, bị ngược ñãi và bóc lột, các quyền và bổn phận
của trẻ em cơ bản ñã ñược tôn trọng thực hiện ở các ñịa phương, ñời sống vật chất và

