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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật  

 trên địa bàn huyện Ia H’Drai, giai đoạn 2021 - 2030 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 4758/KH-UBND ngày 25/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết 

tật (NKT) trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2030; Ủy ban nhân dân 

huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết 

tật trên địa bàn huyện Ia H’Drai, giai đoạn 2021-2030, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể chính trị - xã hội; cán bộ, đảng viên và Nhân dân với công tác người 

khuyết tật. 

- Phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong 

việc chăm lo cuộc sống của người khuyết tật, tạo cơ hội bình đẳng nhằm đáp ứng 

tốt hơn quyền lợi chính đáng, hợp pháp, động viên để người khuyết tật phát huy 

năng lực, vươn lên hòa nhập, đóng góp cho xã hội. 

2. Yêu cầu 

- Việc quán triệt, cụ thể hóa mục tiêu, nội dung Chương trình trợ giúp người 

khuyết tật trên địa bàn huyện phải phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện và những quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh 

tế gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. 

- Việc xây dựng các hoạt động trợ giúp người khuyết tật phải có tính khả thi, 

sát với tình hình thực tế và nguồn lực của địa phương. Quá trình tổ chức thực hiện 

phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm; sơ kết 

giữa kỳ; tổng kết việc thực hiện Kế hoạch. 

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

1. Giai đoạn 2021 - 2025 

- Hằng năm, có khoảng 80% người khuyết tật tiếp cận các dịch vụ y tế dưới 

các hình thức khác nhau; 70% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện 

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

khuyết tật; khoảng 50 trẻ em và NKT được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức 

năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp. 

- Có trên 70% trẻ khuyết tật ở độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận 

giáo dục. 
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- 100% người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo 

nghề, tạo việc làm; 100% người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện được vay 

vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định. 

- 80% công trình xây mới và 30% công trình cũ là trụ sở làm việc của cơ 

quan nhà nước; bến xe; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở giáo dục, dạy nghề, 

công trình văn hóa, thể dục thể thao bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với NKT. 

- 30% người khuyết tật có nhu cầu tham gia giao thông được sử dụng 

phương tiện giao thông đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận hoặc 

dịch vụ trợ giúp tương đương; được miễn hoặc giảm giá vé, giá dịch vụ khi NKT 

đặc biệt nặng, NKT nặng tham gia giao thông theo quy định tại Điều 12 Nghị định 

số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ. 

- 25% người khuyết tật được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công nghệ 

thông tin và truyền thông. 

- Thành lập Câu lạc bộ thể dục thể thao NKT có thể tiếp cận, thu hút 10% 

NKT tham gia tập luyện thể dục, thể thao; 10% NKT được hỗ trợ tham gia các 

hoạt động văn hóa, nghệ thuật và biểu diễn nghệ thuật. 

- 90% NKT có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn 

phí theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu. 

- 100 % cán bộ làm công tác trợ giúp NKT được tập huấn, nâng cao năng 

lực quản lý, chăm sóc, hỗ trợ NKT; 30% gia đình có NKT được tập huấn về kỹ 

năng, phương pháp chăm sóc phục hồi chức năng cho NKT; 20% NKT được tập 

huấn các kỹ năng sống. 

- 80% phụ nữ khuyết tật được trợ giúp dưới các hình thức khác nhau. 

2. Giai đoạn 2026 - 2030 

- Hằng năm, có khoảng 90% NKT tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình 

thức khác nhau; 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm 

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

khoảng 70 trẻ em và NKT được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung 

cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp. 

- 80% trẻ khuyết tật ở độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục. 

- 100 NKT có nhu cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc 

làm; 100% NKT có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo 

quy định. 

- 100% công trình xây mới và 50% công trình cũ là trụ sở làm việc của cơ 

quan nhà nước; bến xe; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở giáo dục, dạy nghề, 

công trình văn hóa, thể dục thể thao; nhà chung cư xây mới bảo đảm điều kiện tiếp 

cận đối với NKT. 

- 50% NKT có nhu cầu tham gia giao thông được sử dụng phương tiện giao 

thông đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận hoặc dịch vụ trợ giúp 

tương đương; được miễn hoặc giảm giá vé, giá dịch vụ khi NKT đặc biệt nặng, 
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NKT nặng tham gia giao thông theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 

28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ. 

- 35% NKT được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công nghệ thông tin và 

truyền thông. 

- Duy trì Câu lạc bộ thể dục thể thao NKT có thể tiếp cận, thu hút 15% NKT 

tham gia tập luyện thể dục, thể thao; 20% NKT được hỗ trợ tham gia các hoạt động 

văn hóa, nghệ thuật và biểu diễn nghệ thuật. 

- 100% NKT có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn 

phí theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu. 

- 100% cán bộ làm công tác trợ giúp NKT được tập huấn, nâng cao năng lực 

quản lý, chăm sóc, hỗ trợ NKT; 40% gia đình có NKT được tập huấn về kỹ năng, 

phương pháp chăm sóc phục hồi chức năng cho NKT; 30% NKT được tập huấn 

các kỹ năng sống. 

- 100% phụ nữ khuyết tật được trợ giúp dưới các hình thức khác nhau. 

- Thành lập tổ chức của người khuyết tật cấp xã, huyện. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền, biểu dương khen thưởng 

1.1. Nội dung 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật 

về người khuyết tật, Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030, 

gương người khuyết tật điển hình tiêu biểu... trên các phương tiện thông tin đại 

chúng và qua các hình thức tuyên truyền hiệu quả khác như: hội nghị, hội thảo, 

băng rôn, in ấn tờ rơi, áp phích, ấn phẩm... 

- Biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong công tác trợ giúp người khuyết tật; những tấm gương người khuyết tật 

điển hình vượt khó vươn lên trong cuộc sống vào đợt sơ kết, tổng kết. 

1.2. Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, 

phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền thông; Cơ quan Tổ 

chức - Nội vụ; Ủy ban nhân dân các xã. 

2. Trợ giúp Y tế 

2.1. Nội dung 

- Tăng cường các biện pháp bảo đảm cho NKT được tiếp cận các dịch vụ y 

tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh; được hưởng các dịch vụ y tế có chất lượng. Xây 

dựng và áp dụng các chính sách ưu tiên, ưu đãi đối với NKT về sử dụng dịch vụ y 

tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh. 

- Xây dựng, triển khai, cung cấp các dịch vụ y tế nhằm giảm thiểu và phòng 

ngừa khuyết tật; các dịch vụ phát hiện sớm, can thiệp sớm khuyết tật ở trẻ trước 

sinh, trẻ sơ sinh và trẻ dưới 6 tuổi. Tuyên truyền tư vấn và cung cấp chăm sóc sức 

khoẻ sinh sản. Phối hợp triển khai thực hiện chương trình phẫu thuật chỉnh hình, 

phục hồi chức năng, cung cấp dịch vụ trợ giúp người tật. 
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- Tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyên môn đối với y tế 

chuyên ngành phục hồi chức năng và các kỹ năng phát hiện sớm, can thiệp sớm. 

- Củng cố các đơn vị phục hồi chức năng tại Trung tâm Y tế huyện và tăng 

cường nhân viên y tế chuyên trách phục hồi chức năng tại Trạm Y tế cơ sở. 

- Triển khai chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, tăng 

cường trang thiết bị và dụng cụ luyện tập phục hồi chức năng cho các cơ sở phục 

hồi chức năng. 

2.2. Cơ quan thực hiện: Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp với Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội; các Phòng, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân 

dân các xã. 

3. Trợ giúp tiếp cận giáo dục 

3.1. Nội dung 

- Triển khai thực hiện các chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật, 

bảo đảm phổ cập giáo dục Trung học cơ sở đối với người khuyết tật; tiếp tục thực 

hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với giáo viên, nhân viên tham gia giáo dục hòa 

nhập người khuyết tật. 

- Tổ chức thực hiện giáo dục hòa nhập với người khuyết tật, hỗ trợ trẻ em 

khuyết tật tiếp cận các dịch vụ giáo dục tại cộng đồng. 

- Tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên, cán bộ 

quản lý, nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật; Tiếp cận tài liệu hướng dẫn 

giáo dục NKT lứa tuổi mầm non, phổ thông và cơ sở bảo trợ xã hội. 

- Triển khai rà soát, cập nhật, quản lý dữ liệu về nhu cầu giáo dục đặc biệt 

của người khuyết tật vào phần mềm quản lý hệ thống hỗ trợ giáo dục người khuyết 

tật. 

3.2. Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với 

các Phòng, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các xã. 

4. Trợ giúp giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế 

4.1. Nội dung 

- Phối hợp cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch và tổ chức đào tạo nghề 

cho người khuyết tật có nhu cầu và đủ khả năng học nghề, đảm bảo phù hợp với 

từng nhóm khuyết tật, linh hoạt về thời gian, địa điểm, tiến độ đào tạo phù hợp với 

nghề đào tạo, hình thức đào tạo thông qua các cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp 

hoặc các tổ chức của người khuyết tật; các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có 

sử dụng lao động là người khuyết tật hoặc của người khuyết tật. Thực hiện các 

chính sách ưu đãi, khuyến khích đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh nhận người khuyết tật vào làm việc. Xây dựng các mô hình dạy nghề gắn 

với tạo việc làm hiệu quả cho người khuyết tật. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các phiên giao dịch việc làm 

nhằm định hướng, tư vấn việc làm, nghề nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng làm 

việc, kỹ năng tìm việc và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật. Phát động 

phong trào khuyến khích khởi nghiệp cho người khuyết tật. Xây dựng và nhân 



5 

 

 

rộng mô hình hỗ trợ sinh kế đối với người khuyết tật và gia đình có người khuyết 

tật; mô hình hợp tác xã có người khuyết tật tham gia chuỗi giá trị sản phẩm. 

- Ưu tiên thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, phụ nữ khuyết tật, người khuyết 

tật và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng nhiều lao động là 

người khuyết tật được vay vốn ưu đãi để tạo việc làm và mở rộng việc làm. 

4.2. Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, 

phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; Huyện đoàn, Ủy ban nhân dân 

các xã. 

5. Phòng chống dịch bệnh và giảm nhẹ thiên tai 

5.1. Nội dung 

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống 

dịch bệnh và giảm nhẹ thiên tai có tính đến người khuyết tật. 

- Xây dựng mô hình phòng, chống dịch bệnh và giảm nhẹ thiên tai bảo đảm 

khả năng tiếp cận đối với người khuyết tật. 

- Ứng dụng công nghệ, thiết bị chuyên dụng giúp người khuyết tật nhận 

thông tin cảnh báo sớm để ứng phó với dịch bệnh và thiên tai. 

5.2. Cơ quan thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, 

phối hợp với Trung tâm Y tế; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; các cơ 

quan, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các xã. 

6. Trợ giúp tiếp cận công trình xây dựng 

6.1. Nội dung 

- Yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng công trình: Tổ chức triển khai thực hiện 

áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia “Xây dựng công trình đảm bảo người 

khuyết tật tiếp cận sử dụng” vào các công trình xây dựng ngay từ khi lập nhiệm vụ 

thiết kế, dự án đầu tư; chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Quy chuẩn 

trong suốt quá trình thiết kế, thẩm tra và thi công xây dựng công trình. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các công trình xây dựng của 

các đơn vị, địa phương, cụ thể: Tăng cường công tác thẩm định, nghiệm thu, thanh 

tra, kiểm tra các công trình xây dựng đảm bảo người khuyết tật tiếp cận theo quy 

định. Tổ chức thực hiện áp dụng QCVN 10:2014/BXD đối với các công trình xây 

dựng được giao làm chủ đầu tư. Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện 

QCVN10:2014/BXD của các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình. 

6.2. Cơ quan thực hiện: Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng huyện chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các xã. 

7. Trợ giúp tiếp cận và tham gia giao thông 

7.1. Nội dung 

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về giao 

thông tiếp cận; bảo đảm tất cả các công trình, dự án giao thông công cộng tuân thủ 

quy chuẩn, tiêu chuẩn tiếp cận cho người khuyết tật. 

https://luatminhkhue.vn/search?q=2014/BXD&type=doc
https://luatminhkhue.vn/search?q=2014/BXD&type=doc


6 

 

 

- Cải tạo và nâng cấp sửa chữa các đường dẫn tới bến xe, bến đỗ, công trình 

giao thông để người tiếp cận. 

- Xây dựng các tuyến mẫu và nhân rộng các xe vận tải hành khách công 

cộng để người khuyết tật tham gia giao thông. 

- Tuyên truyền cho đội ngũ lái xe, phụ xe về việc hỗ trợ hành khách là người 

khuyết tật. 

7.2. Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các xã. 

8. Trợ giúp tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông 

8.1. Nội dung 

- Đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ, công cụ tiện ích hỗ trợ người khuyết 

tật tiếp cận công nghệ thông tin và truyền thông. 

- Duy trì, phát triển, nâng cấp các cổng/trang thông tin điện tử hỗ trợ người 

khuyết tật. 

- Tăng cường tiếp sóng các chương trình truyền hình có phụ đề và dịch thủ 

ngữ phục vụ người khiếm thính và các phương tiện báo chí có khả năng tiếp cận 

với người khiếm thị. 

8.2. Cơ quan thực hiện: Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền 

thông chủ trì, phối hợp các cơ quan, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các 

xã. 

9. Trợ giúp pháp lý 

9.1. Nội dung 

- Thực hiện tiếp nhận yêu cầu trợ giúp pháp lý của NKT có khó khăn về tài 

chính thông qua các hoạt động truyền thông pháp luật về trợ giúp pháp lý tại các xã 

nơi có nhiều NKT; trường học; cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và các tổ chức 

khác của NKT. 

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, tăng cường năng lực cho đội ngũ 

người thực hiện trợ giúp pháp lý khi thực hiện việc trợ giúp pháp lý đối với NKT 

có khó khăn về tài chính. 

- Truyền thông về trợ giúp pháp lý đối với NKT có khó khăn về tài chính 

thông qua các hoạt động thích hợp. 

9.2. Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các xã. 

10. Hỗ trợ NKT trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch 

10.1. Nội dung 

- Thành lập hệ thống câu lạc bộ thể dục, thể thao cho NKT. 

- Tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao dành cho NKT. Tạo điều kiện cho NKT tập luyện, tham gia thi đấu tại các giải 

thể thao dành cho NKT trong và ngoài huyện. 
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- Tăng cường ứng dụng công nghệ để NKT có thể nắm được thông tin về 

các điểm tham quan du lịch, nhà hàng, khách sạn, phương tiện và mức độ tiếp cận 

các điểm này với NKT. 

- Chỉ đạo thực hiện miễn giảm giá vé, giá dịch vụ khi NKT trực tiếp tham 

gia, sử dụng các dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí, du lịch tại các cơ sở, như: Bảo 

tàng, di tích văn hóa - lịch sử, thư viện và triển lãm; các cơ sở thể thao khi diễn ra 

các hoạt động thể dục, thể thao; các cơ sở văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch 

khác. 

- Tham dự tập huấn nghiệp vụ chuyên môn trọng tài, huấn luyện viên, bác sỹ 

khám phân loại thương tật và các vận động viên tham gia thi đấu các giải; tập huấn 

sáng tác hội họa, âm nhạc, thơ ca cho NKT; tập huấn nghiệp vụ cho các hướng dẫn 

viên chuyên biệt về kỹ năng, phương pháp hỗ trợ NKT khi tham gia các hoạt động 

du lịch. 

10.2. Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và 

Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ngành có liên quan; Ủy ban nhân 

dân các xã. 

11. Trợ giúp phụ nữ khuyết tật 

11.1. Nội dung 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng về 

thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với phụ nữ yếu thế. Tổ chức lồng ghép các 

hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, kết nối phụ nữ có nhu cầu tới các dịch vụ sẵn có 

nhằm hỗ trợ phụ nữ yếu thế tiếp cận với chính sách an sinh xã hội. 

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm nhiệm vụ hỗ trợ phụ 

nữ yếu thế. 

- Lồng ghép vận động các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ yếu thế tại cộng đồng; 

xây dựng mô hình phụ nữ khuyết tật tự lực vươn lên trong cuộc sống. 

11.2. Cơ quan thực hiện: Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các xã. 

12. Hỗ trợ NKT sống độc lập và hòa nhập cộng đồng 

12.1. Nội dung 

- Phối hợp các cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng khám, sàng lọc, tư 

vấn NKT làm dụng cụ, phẫu thuật chỉnh hình, tập phục hồi chức năng. 

- Huy động nguồn lực hỗ trợ NKT: xe lăn, xe lắc, khung tập đi, gậy, máy trợ 

thính, chân giả, tay giả và các thiết bị cần thiết. 

- Tổ chức đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kỹ năng phát hiện, sàng lọc, tư vấn sử 

dụng, bảo quản thiết bị trợ giúp NKT cho cán bộ trợ giúp NKT, gia đình và NKT 

(kỹ năng lao động trị liệu cho NKT; tăng cường cho gia đình và NKT về chế độ 

dinh dưỡng phù hợp với NKT theo từng dạng tật;...). 

- Đưa ứng dụng mô hình “cây gậy trắng” chỉ dẫn thông minh đối với người 

khiếm thị; mô hình sống độc lập và hòa nhập cộng đồng. 
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12.2. Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị có liên quan; Ủy ban nhân dân các xã. 

13. Nâng cao nhận thức, năng lực chăm sóc, hỗ trợ NKT và quản lý, 

giám sát, đánh giá 

13.1. Nội dung 

- Tăng cường công tác truyền thông bằng nhiều hình thức phù hợp về NKT 

(hội nghị, ngày hội, biểu dương NKT tiêu biểu; truyền thông phương tiện thông tin 

đại chúng;...) và pháp luật, những chủ trương, chính sách, chương trình trợ giúp 

NKT... 

- Đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên và cộng tác 

viên công tác xã hội trong lĩnh vực trợ giúp, phục hồi chức năng dựa vào cộng 

đồng cho NKT. 

- Tập huấn cho gia đình NKT về kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục 

hồi chức năng cho NKT; tập huấn các kỹ năng sống độc lập, tự hòa nhập cho NKT. 

- Thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu về NKT trên địa bàn toàn huyện. 

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá, báo cáo thực hiện Kế hoạch và các chính 

sách, pháp luật đối với NKT. 

13.2. Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các xã. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật 

người khuyết tật, các Luật liên quan và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 

trợ giúp NKT trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục, giáo dục nghề 

nghiệp, tạo việc làm, văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch, tiếp cận công 

trình công cộng, giao thông, trợ giúp pháp lý và công nghệ thông tin và truyền 

thông… bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi, phù hợp với từng giai đoạn phát 

triển kinh tế - xã hội. 

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch; Đẩy mạnh xã hội hóa công tác 

trợ giúp NKT, huy động các tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia trợ giúp 

NKT. 

- Nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chăm lo, giúp đỡ NKT và 

các tổ chức của NKT; vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ cho cuộc sống NKT, hỗ 

trợ sinh kế,... và hội viên các tổ chức của NKT. 

- Có cơ chế phù hợp nhằm khuyến khích sự tham gia của khu vực ngoài nhà 

nước đầu tư cho các mô hình phi lợi nhuận chăm sóc NKT, nhất là NKT nặng, đặc 

biệt nặng, phụ nữ, trẻ em khuyết tật, NKT cao tuổi. Tạo điều kiện cho tổ chức của 

NKT có đủ năng lực tham gia thực hiện các dịch vụ công của Nhà nước. 

- Tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ phối hợp giữa các tổ chức của NKT với các 

tổ chức trong và ngoài huyện nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau 

nâng cao hiệu quả hoạt động. 
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- Triển khai hệ thống nhân viên công tác xã hội trong ngành Y tế; tổ chức 

đào tạo nâng cao năng lực, thực hiện các hoạt động trợ giúp NKT khi sử dụng các 

dịch vụ y tế. 

- Đào tạo nâng cao năng lực quản lý, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trợ 

giúp NKT trong y tế, giáo dục và xã hội. 

3. Lồng ghép các chỉ tiêu liên quan đến NKT trong hệ thống cơ sở dữ liệu 

của các ngành, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội có tính đến NKT. 

4. Đề cao vai trò, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp và trách nhiệm 

của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong việc trợ giúp NKT 

- Cấp huyện: trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, lập kế hoạch trợ giúp NKT của 

địa phương; huy động bổ sung nguồn lực và chủ động phân bổ cho cấp xã; hướng 

dẫn và giám sát thực hiện của cấp xã, điều tra, thống kê và báo cáo với huyện số 

NKT của địa phương. 

- Cấp xã: Xác định số lượng NKT, thống kê và báo cáo với cấp huyện, thành 

phố số NKT của địa phương; huy động nguồn lực tại chỗ, tổ chức thực hiện các 

chính sách đối với NKT trên địa bàn, tự giám sát đánh giá. 

5. Tăng cường kêu gọi, vận động các tổ chức nhằm tranh thủ sự hỗ trợ kỹ 

thuật, kinh nghiệm và nguồn lực để trợ giúp cho NKT. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện được bố trí, cân đối trong kinh phí hoạt động thường 

xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp ngân sách nhà 

nước hiện hành; lồng ghép kinh phí từ các chương trình, dự án, đề án có liên quan 

và các nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và những nguồn 

vốn hợp pháp khác để triển khai các nhiệm vụ được giao tại mục V Kế hoạch này. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Làm cơ quan đầu mối, giúp Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, đôn đốc việc 

triển khai thực hiện Kế hoạch này; hằng năm, chủ động phối hợp với các đơn vị, 

địa phương có liên quan xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

được giao tại Kế hoạch. 

- Định kỳ hằng năm (trước ngày 10/12) và đột xuất (khi có yêu cầu) tổng 

hợp báo cáo Ủy ban  nhân dân huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về kết 

quả thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện; tổng hợp tham mưu Ủy ban  nhân 

dân huyện chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc (nếu có) nhằm bảo đảm 

thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ đề ra. Định kỳ tham mưu Ủy ban  nhân dân 

huyện tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch theo quy định. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Hằng năm, phối hợp các đơn vị, địa 

phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bố trí trong kinh phí hoạt 

động thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực 

hiện Kế hoạch theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và phù hợp với khả 
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năng cân đối ngân sách địa phương hằng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước 

hiện hành. 

3. Trung tâm Y tế  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan ban, ngành có liên quan và các địa 

phương: 

+ Rà soát, hướng dẫn quy định liên quan đến NKT tại Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản quy phạm pháp luật khác về chăm 

sóc sức khỏe, phục hồi chức năng NKT; áp dụng bổ sung tiêu chí chất lượng bệnh 

viện về phục hồi chức năng và khuyết tật sau khi có hướng dẫn từ Trung ương. 

+ Triển khai Chương trình phòng ngừa khuyết tật bẩm sinh và sơ sinh, 

Chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng và Chương trình phát hiện 

sớm, can thiệp sớm trẻ em khuyết tật, trong đó ưu tiên thực hiện phát hiện sớm, 

can thiệp sớm và điều trị đối với trẻ tự kỷ tại cộng đồng. 

+ Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển hệ thống các cơ sở phục hồi 

chức năng để thực hiện chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng đối với NKT giai 

đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050. 

- Tiếp tục phát triển mạng lưới nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện và 

thiết lập hệ thống cộng tác viên công tác xã hội tại Trạm Y tế các xã. Triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ công tác xã hội hỗ trợ NKT khi đến khám bệnh, chữa bệnh 

theo quy định. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan ban, 

ngành có liên quan: 

- Triển khai các chính sách hỗ trợ giáo dục đối với NKT, chính sách ưu đãi 

đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên hỗ trợ giáo dục NKT tham 

gia giáo dục NKT.  

- Áp dụng hệ thống thông tin và cơ chế quản lý thông tin về học sinh khuyết 

tật trên toàn quốc. 

- Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan truyền thông và hệ thống thông tin cơ 

sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực NKT; đảm bảo NKT 

tiếp cận được các trang thông tin, sản phẩm công nghệ thông tin. 

5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện hoạt động phòng 

chống dịch bệnh và giảm nhẹ thiên tai. 

- Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu hướng dẫn thực hiện 

các chương trình, đề án về phòng chống thiên tai liên quan đến NKT. 

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan ban, ngành có liên quan hướng dẫn áp 

dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn cho phù hợp với thực tiễn và các nhiệm vụ hướng 

dẫn thực hiện. 
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- Chủ trì, phối hợp với các địa phương tăng cường chỉ đạo việc kiểm tra, 

kiểm soát chặt việc thiết kế, thẩm định, cấp phép, nghiệm thu đưa vào sử dụng các 

công trình xây dựng bảo đảm yêu cầu tiếp cận đối với NKT. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan ban, ngành có liên quan tăng cường 

tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, giám sát các quy định của Luật NKT về miễn 

giảm giá vé đối với NKT tham gia giao thông đến các doanh nghiệp/công ty vận tải 

(kể cả doanh nghiệp/công ty tư nhân hay đã cổ phần); bến xe, trạm dừng chân,... 

đảm bảo cho NKT tiếp cận. 

- Khuyến khích, áp dụng bản đồ số, phần mềm... ứng dụng công nghệ 4.0 

trong hỗ trợ NKT tham gia giao thông, hòa nhập cộng đồng. 

7. Phòng Tư pháp 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng 

và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật đặc thù cho NKT. 

- Tiếp tục hướng dẫn, đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho 

NKT bằng hình thức phù hợp, thiết thực; bảo đảm NKT có khó khăn về tài chính 

được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu; tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình thực 

hiện các quy định về NKT trong Luật Trợ giúp pháp lý và Luật Tiếp cận thông tin. 

- Chú trọng về quyền của NKT đã được quy định trong các văn bản quy 

phạm pháp luật trong quá trình thẩm định, góp ý các dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật. 

8. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông 

- Triển khai áp dụng cơ chế, chính sách đối với huấn luyện viên, trọng tài 

của thể thao NKT và các vận động viên là NKT. 

- Thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ quần chúng hòa 

nhập NKT thông qua các cuộc thi, liên hoan văn nghệ quần chúng, v.v... 

- Kiểm tra, giám sát các công trình văn hóa, thể thao và du lịch đảm bảo 

NKT tiếp cận sử dụng. 

- Xây dựng các nội dung tuyên truyền theo Kế hoạch hàng năm và dài hạn 

về NKT; tăng thời lượng phát sóng chương trình truyền hình có sử dụng phiên dịch 

ngôn ngữ ký hiệu. 

9. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện: Phối hợp với các tổ chức chính trị 

- xã hội nhận ủy thác các cấp, tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện cho vay đến 

đối tượng thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, phụ nữ khuyết tật, NKT và các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng nhiều lao động là NKT có nhu cầu vay 

vốn để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với lãi suất ưu đãi theo quy định. 

10. Ủy ban nhân dân các xã 

- Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương chủ động xây 

dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật tại địa 

phương.  



12 

 

 

- Hằng năm, xây dựng có Kế hoạch trợ giúp NKT trên địa bàn quản lý; chủ 

động bố trí ngân sách, nhân lực và lồng ghép kinh phí các chương trình, các đề án 

có liên quan trên địa bàn để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế 

hoạch. 

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 

chính trị - xã hội; Hội Chữ thập đỏ huyện  

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, tăng cường công tác 

tuyên truyền về Chương trình trợ giúp NKT; tiếp tục phối hợp tổ chức cuộc vận 

động, các phong trào chăm lo, giúp đỡ NKT; tăng cường quan hệ phối hợp trong 

các hoạt động trợ giúp NKT; lồng ghép các cuộc vận động, các phong trào thi đua 

gắn với việc chăm lo đời sống NKT. Tăng cường giám sát việc thực hiện chế độ, 

chính sách đối với NKT trên địa bàn huyện. 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện: Tổ chức lồng ghép các hoạt động chia sẻ kinh 

nghiệm, kết nối phụ nữ có nhu cầu tới các dịch vụ sẵn có; Nâng cao năng lực cho 

cán bộ làm nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ yếu thế; Lồng ghép vận động các nguồn lực hỗ 

trợ phụ nữ yếu thế tại cộng đồng; xây dựng mô hình phụ nữ khuyết tật tự lực vươn 

lên trong cuộc sống. 

Căn cứ nội dung Kế hoạch, các đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực 

hiện; định kỳ 6 tháng (trước ngày 10/6), hằng năm (trước ngày 10/12) và đột xuất 

khi (có yêu cầu) báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị có tên tại Mục V; 

- Lưu: VT- LT. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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