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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật  

tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ em tại cộng đồng năm 2022 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-SLĐTBXH, ngày 20/4/2022 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về triển khai thực hiện Đề án 

hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại 

cộng đồng năm 2022, UBND thành phố Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch tổ 

chức triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ 

chăm sóc, bảo vệ trẻ em tại cộng đồng năm 2022 với nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

1. Tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật, các chủ trương, chính 

sách, chương trình hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm 

sóc, giáo dục tại cộng đồng. 

2. Phấn đấu 95% trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo 

vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng để được hòa nhập cộng đồng và 

có cơ hội thực hiện các quyền của trẻ em; 100% trẻ em bị mắc các dị tật, 

bệnh, khuyết tật khám sàng lọc có chỉ định phẫu thuật của bác sỹ được hỗ 

trợ miễn phí phẫu thuật. 

3. 60% trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng hòa 

nhập cộng đồng phù hợp; cha mẹ, người chăm sóc trẻ khuyết tật được cung 

cấp các kiến thức, kỹ năng về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch 

vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại cộng đồng. 

4. Cán bộ làm công tác trẻ em được cung cấp các kiến thức, kỹ năng  

về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật. 

5. Phối hợp tổ chức cho 05 trẻ em khuyết tật hệ vận động và Di chứng 

não (bại não, di chứng bại liệt) được điều trị phục hồi chức năng.  

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Truyền thông về Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ 

bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng năm 2022. Đẩy mạnh truyền thông 

hoạt động khám sàng lọc trẻ em mắc các dạng bệnh dị tật, khuyết tật và phẫu 

thuật chỉnh hình cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn để các hộ gia đình có trẻ 

em được biết chương trình, có nhu cầu đăng ký tham gia khám sàng lọc. 

2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em các 

kiến thức, kỹ năng về hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, 

chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng và phúc lợi xã hội (biết cách nhận dạng các loại 
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bệnh trẻ khuyết tật, xác định nhu cầu của trẻ cần phẫu thuật, cấp dụng cụ trợ 

giúp, phục hồi chức năng; phổ biến kiến thức về điều trị bàn chân khoèo...); 

Hội nghị tuyên truyền cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ khuyết tật các kiến thức, 

kỹ năng về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc 

và giáo dục trẻ em tại cộng đồng và kiến thức về chăm sóc sức khỏe, dinh 

dưỡng, phục hồi chức năng, tư vấn tâm lý, giúp trẻ hòa nhập cộng đồng. 

3. Trợ giúp trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm 

sóc, giáo dục tại cộng đồng như tiếp cận và thụ hưởng các chính sách xã hội; 

tiếp cận dịch vụ y tế dưới nhiều hình thức khác nhau, khám sàng lọc phát 

hiện, can thiệp sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và các dạng 

khuyết tật khác; phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng, cung cấp dụng 

cụ trợ giúp phù hợp, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng. Tiếp cận giáo dục đối 

với trẻ em khuyết tật có khả năng học tập; tiếp cận giáo dục nghề nghiệp, hỗ 

trợ giải quyết việc làm theo khả năng đối với trẻ em khuyết tật còn khả năng 

lao động. Tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý khi trẻ em khuyết tật có yêu cầu. 

Hỗ trợ tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, luyện tập thể dục thể thao, 

vui chơi giải trí để hòa nhập cộng đồng. 

4. Tổ chức Chương trình Khám sàng lọc cho trẻ em bị mắc các dạng 

bệnh, trẻ em khuyết tật. Hỗ trợ trẻ em phẫu thuật chỉnh hình khuyết tật. 

  III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Từ ngân sách Nhà nước bảo đảm, đồng thời cân đối trong dự toán chi 

thường xuyên hàng năm và các nguồn huy động hợp pháp khác. 

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, 

đoàn thể, UBND các phường, xã chủ động lập dự toán trình cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  

 - Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, 

UBND các phường, xã tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ 

trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ em tại cộng đồng 

năm 2022 trên phạm vi thành phố. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố, UBND các phường, xã  mời 

cán bộ y tế, chọn cử cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tại đơn vị, 

địa phương tham gia các lớp tập huấn, truyền thông của tỉnh về cách nhận 

dạng các loại bệnh trẻ khuyết tật và kiến thức về điều trị bàn chân khoèo; 

tham gia Hội nghị truyền thông cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe, 

dinh dưỡng, phục hồi chức năng, tư vấn tâm lý cho trẻ khuyết tật, trẻ có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2022. 

- Triển khai các hoạt động lồng ghép truyền thông hỗ trợ trẻ em 

khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng tỉnh 

Lạng Sơn năm 2022 trên địa bàn. 
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- Hướng dẫn thực hiện xác nhận dạng tật, mức độ khuyết tật; xét duyệt trợ 

cấp xã hội hàng tháng; cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em khuyết tật; miễn, giảm 

học phí cho học sinh khuyết tật và các chính sách khác có liên quan đến trẻ em 

khuyết tật theo quy định thuộc trách nhiệm của ngành. 

- Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp nhận, 

xử lý thông tin và giải quyết các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt chú ý 

tới đối tượng là trẻ em khuyết tật. 

- Đôn đốc UBND các phường, xã rà soát nắm bắt, lập danh sách trẻ 

em mắc các loại bệnh dị tật, khuyết tật đăng ký khám sàng lọc và đợt điều trị 

phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật vận động, trẻ em bị bại não, di chứng 

bại liệt, tổng hợp và thực hiện các nhiệm vụ liên quan; chương trình dạy 

nghề cho trẻ em khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện học nghề theo khả 

năng của các em theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Thu thập, quản lý hiệu quả số liệu ở cấp xã, thành phố; Báo cáo về tình 

hình trẻ em khuyết tật và các nhu cầu của trẻ em khuyết tật, cha mẹ, người chăm 

sóc trẻ em khuyết tật trong tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ 

em tại cộng đồng để tổng hợp thu thập chung số liệu theo quy định. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

Chủ trì triển khai thực hiện công tác giáo dục phù hợp với trẻ em 

khuyết tật; triển khai thí điểm mô hình giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng 

đồng theo chức năng nhiệm vụ của ngành. 

 3. Văn phòng HĐND - UBND, Trung tâm Y tế  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai hỗ trợ, 

hướng dẫn trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, 

phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật tại cộng đồng.  

Phối hợp chặt chẽ với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành 

phố về chương trình tập huấn và khám sàng lọc cho trẻ em khuyết tật năm 

2022. Bố trí cơ sở vật chất, chuẩn bị phòng khám và các điều kiện cần thiết 

để đoàn bác sỹ đến thăm khám được thuận lợi. 

 4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

Tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án hỗ trợ trẻ em 

khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng 

năm 2022 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; chủ trì triển khai lồng ghép nội 

dung trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục 

tại cộng đồng trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; tổ 

chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cho trẻ em khuyết tật; hướng 

dẫn triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đảm bảo hòa nhập 

đối với trẻ em khuyết tật. 
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 5. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, tham mưu cân đối, bố trí kinh 

phí để tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch đã đề ra. Hướng 

dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí và thực hiện thanh quyết toán kinh phí 

theo quy định. 

6. Các cơ quan, đơn vị liên quan 

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp với 

phòng Lao động - TB&XH thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nội 

dung trong Kế hoạch. 

 7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ 

nữ, Thành Đoàn, Hội Chữ thập đỏ thành phố 

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và 

Nhân dân nâng cao nhận thức và tham gia thực hiện các hoạt động bảo vệ, 

chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng. Trong phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ của mình tham gia phối hợp tổ chức, thực hiện Kế hoạch. 

8. Ủy ban nhân dân các phường, xã 

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Đề án tại địa phương, trong 

đó chú trọng đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong việc hỗ trợ trẻ em khuyết 

tật tiếp cận với dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng; triển khai 

mô hình hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo 

dục tại cộng đồng; đánh giá hiệu quả của mô hình tại địa phương; lồng ghép 

việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch với các chương trình, đề án khác có liên 

quan tại địa phương. 

- Rà soát, lập danh sách trẻ em mắc các loại bệnh, dị tật, khuyết tật 

đăng ký khám sàng lọc và đợt điều trị phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật 

vận động, trẻ em bị bại não, di chứng bại liệt; chương trình dạy nghề cho trẻ 

em khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện học nghề theo khả năng của các em. 

- Cử công chức Văn hóa - Xã hội, cán bộ Y tế cấp xã tham gia lớp tập 

huấn của tỉnh về cách nhận dạng các loại bệnh trẻ khuyết tật và kiến thức về 

điều trị bàn chân khoèo; tham gia Hội nghị truyền thông cung cấp kiến thức 

về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, phục hồi chức năng, tư vấn tâm lý cho 

trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2022. 

- Chủ động bố trí ngân sách, huy động nguồn lực để triển khai thực 

hiện Kế hoạch tại địa phương. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá, báo cáo tình hình triển 

khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương. 

9. Chế độ báo cáo 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện trước ngày 01/11/2022 gửi về UBND thành phố (qua phòng Lao 
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động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, báo cáo Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết 

tật tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ em tại cộng đồng năm 2022 trên 

địa bàn thành phố Lạng Sơn. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có 

khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND thành 

phố (qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) để xem xét, giải quyết./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở LĐ-TB&XH tỉnh; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Ủy ban MTTQVN TP; 

- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể TP; 

- UBND các phường, xã; 

- CPVP, CVVX; 

- Trang TTĐT TP: 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TICH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

   

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
 


		2022-06-08T08:24:47+0700


		2022-06-08T08:24:48+0700


		2022-06-08T08:24:49+0700


		2022-06-08T08:27:29+0700




