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CÔNG BÁO/Số 03/Ngày 28-01-2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 44/KH-UBND

An Giang, ngày 24 tháng 01 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Thực hiện bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em mồ côi
giai đoạn 2022 - 2036 tỉnh An Giang

Căn cứ Luật Trẻ em được Quốc hội thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2016.
Căn cứ Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính
phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em.
Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính
phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TW ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ
trẻ em trong tình hình mới.
Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
An Giang về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác
bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Chỉ thị số 2204/CT-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh về việc
tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em.
Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn
2021 - 2030.
Quyết định 1871/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân
tỉnh ban hành Kế hoạch phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trái quy định của
pháp luật giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An
Giang.
Để kịp thời chăm sóc trẻ em mồ côi trên địa bản tỉnh An Giang. Ủy ban nhân
dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em mồ côi giai
đoạn 2022 - 2036, như sau:
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TRẺ EM MỒ CÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
AN GIANG
Nỗi đau mất cha mẹ, người thân đối với các trẻ em nhỏ là quá lớn, không thể
bù đắp được. Đặc biệt là trẻ em ở các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khi mất đi trụ
cột gia đình thì cuộc sống càng bấp bênh, tương lai phải đối mặt với nhiều thử thách.
Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, trẻ em mất cha, mẹ sẽ có nguy cơ sang chấn tâm
lý nghiêm trọng. Nếu không được hỗ trợ thích hợp và kịp thời các em sẽ bị ảnh
hưởng dài hạn tới sức khoẻ, tinh thần cũng như cơ hội thành công trong cuộc
sống sau này.

