ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHI LĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 154 /KH-UBND

Chi Lăng, ngày 11 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
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
trên địa bàn huyện Chi Lăng

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-SLĐTBXH ngày 20/4/2022 Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 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 huyện xây dựng Kế hoạch 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 trên địa bàn huyện Chi Lăng, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
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. 60% trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc
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. 50% 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. 100% 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. Tổ chức cho 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. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Đối tượng
- Trẻ em khuyết tật.
- Các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ và cán bộ làm công tác trẻ em các cấp.
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Thời gian thực hiện: Trong năm 2022.
3. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn huyện Chi Lăng.
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III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
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 nói chung và 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 huyện.
2. Đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em tham gia tập huấn 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 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. Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Lạng Sơn tổ
chức Chương trình Khám sàng lọc cho trẻ em bị mắc các dạng bệnh, trẻ em
khuyết tật.
5. Phối hợp tổ chức chương trình phẫu thuật chỉnh hình cho trẻ em mắc
các bệnh dị tật, khuyết tật.
6. Hỗ trợ trẻ em phẫu thuật chỉnh hình khuyết tật.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ một phần
kinh phí triển khai thực hiện chương trình nội dung do Sở chỉ định.
2. Kinh phí tự cân đối từ ngân sách huyện, ngân sách xã và từ nguồn huy
động đóng góp xã hội hóa cho chương trình bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn
huyện, xã, thị trấn.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, tổ
chức triển khai, hướng dẫn thực hiện các nội dung trong Kế hoạch; Đẩy mạnh
công tác truyền thông lồng ghép, xã hội hoá thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em
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khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng năm
2022 trên địa bàn huyện.
- Phối hợp với đơn vị liên quan 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; 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.
- Tổng hợp 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 theo hướng dẫn
của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- 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.
2. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn
- Căn cứ Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch 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 trên địa bàn.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông lồng ghép, xã hội hoá thực hiện Kế
hoạch 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 trên địa bàn.
- 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 (Năm 2021 do tình hình ảnh hưởng dịch
Covid-19 diễn biến phức tạp nên chương trình Khám sàng lọc chưa được tổ
chức, các đơn vị tiếp tục rà soát lập danh danh sách, cập nhật thông tin tới các
trẻ đã đăng ký trong năm 2021 được biết để tham gia Khám Sàng lọc).
- 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 theo quy định tại các
văn bản hiện hành.
VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Căn cứ kết quả triển khai thực hiện trong năm Ủy ban nhân dân các xã, thị
trấn xây dựng Báo cáo gửi về UBND huyện (Qua Phòng Lao động, Thương
binh, Xã hội - Dân tộc) trước ngày 25/11/2022 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân
dân tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.
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Trên đây là Kế hoạch 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 huyện Chi Lăng.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn
vị phản ảnh về UBND huyện (Qua Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân
tộc) để xem xét, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Sở LĐTBXH tỉnh (B/c);
- TT Huyện ủy (B/c);
- TT HĐND huyện (B/c);
- CT, PCT UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, PLĐTBXH-DT (VTHH).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vi Quang Trung

