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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

Số: 74/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Văn Quan, ngày 11 tháng 3 năm 2019 

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 giai đoạn 2019 - 2025 

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 30/01/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn, về việc 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 giai 

đoạn 2018 - 2025. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan 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 giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC TIÊU 

 1. Mục tiêu chung 

Phấn đấu đến năm 2025 trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo 

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

cơ hội thực hiện các quyền của trẻ em. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các 

cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân và toàn thể cộng đồng tham gia trợ giúp, chăm 

sóc trẻ em khuyết tật, tạo cơ hội cho trẻ em khuyết tật được thực hiện các chính sách 

hỗ trợ theo quy định của Pháp luật, được tiếp cận với các chương trình giáo dục văn 

hoá, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao và hoà nhập cộng đồng. 

 2. Mục tiêu cụ thể 

 a. Mục tiêu giai đoạn 2019 - 2020 

- Phấn đấu 70% trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em tại cộng đồng. 

- Phấn đấu 50% trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng hòa 

nhập cộng đồng phù hợp; 60% 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. 

- Phấn đấu 70% cán bộ tại các cơ sở cung cấp dịch vụ, cộng tác viên làm 

công tác trợ giúp trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng  về bảo 

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

- Phấn đấu 50% các xã, thị trấn triển khai thiết lập mạng lưới liên kết các 

dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng và thí điểm 

các mô hình dịch vụ hỗ trợ trẻ em khuyết tật. 
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b. Mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 

- Phấn đấu 90% trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, 

chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng.   

- Phấn đấu 70% trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng hòa 

nhập cộng đồng phù hợp; 80% 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. 

- Phấn đấu 90% cán bộ tại các cơ sở cung cấp dịch vụ, cộng tác viên làm 

công tác trợ giúp trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về bảo 

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

 II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

 1. Đối tượng 

 - Trẻ em khuyết tật trên phạm vi toàn huyện. 

  - Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

  2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2025. 

3. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn toàn huyện. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Nhiệm vụ 

a. Tuyên truyền phổ biến quan điểm, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng 

cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội về trợ giúp trẻ em khuyết tật 

tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại cộng đồng. 

b. Nâng cao năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em, 

các cấp, các ngành, các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan đến trẻ em khuyết tật về 

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

cộng đồng. 

 c. Trợ giúp trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và 

giáo dục tại cộng đồng. 

- Hoàn thiện mạng lưới cung cấp dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ 

em khuyết tật tại cộng đồng và xây dựng mạng lưới kết nối dịch vụ bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em. 

- Trợ giúp trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng bảo vệ, 

chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng về chăm sóc sức khỏe, dinh 

dưỡng, giáo dục, phục hồi chức năng, giáo dục nghề nghiệp, tư vấn tâm lý, bảo vệ 

trẻ em và hòa nhập cộng đồng. 

- Thí điểm triển khai mô hình hỗ trợ trẻ khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ 

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

d. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hỗ trợ trẻ khuyết tật tiếp cận 

với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục tại cộng đồng. 
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- Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành trong việc cung cấp các dịch vụ 

toàn diện về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục cho trẻ em khuyết tật. 

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp 

luật nhằm hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc 

và giáo dục trẻ em tại cộng đồng. Xây dựng và vận hành hệ thống theo dõi, giám 

sát, đánh giá hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em tại cộng đồng. 

2. Giải  pháp chủ yếu 

a. Đa dạng hóa các hình thức, hoạt động truyền thông góp phần nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, các cấp các ngành về công tác trợ giúp 

trẻ em khuyết tật; đồng thời giáo dục kiến thức, kỹ năng cho trẻ em khuyết tật được 

hòa nhập cộng đồng. 

b. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

khuyết tật: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; công tác 

tham mưu, quản lý Nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đối với 

công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em khuyết tật. 

c. Giải pháp huy động nguồn lực: Trên cơ sở ngân sách tỉnh cấp, tăng cường 

huy động thêm nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện để thực 

hiện Kế hoạch.  

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nguồn kinh phí thực hiện: 

- Nguồn kinh phí ngân sách Tỉnh hỗ trợ triển khai thực hiện Đề án. 

- Được bố trí trong dự toán chi ngân sách Nhà nước hàng năm của các cơ 

quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành. Lồng ghép từ nguồn 

kinh phí của một số Chương trình, Đề án có liên quan. 

- Nguồn đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và các nguồn hợp pháp 

khác theo quy định của Pháp luật. 

2. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn chủ động lập dự toán hàng năm trình cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc là cơ quan chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tổ chức 

triển khai 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 giai đoạn 2019 - 2025, cụ thể: 

- Tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch trên phạm vi toàn huyện. 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn, nâng cao năng lực về kiến 

thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục nghề nghiệp, tư 

vấn tâm lý, bảo vệ trẻ em và hòa nhập cộng đồng. 
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- Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hệ thống chính 

sách, pháp luật 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. 

- Tổ chức việc hỗ trợ cho trẻ khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, 

chăm sóc và phúc lợi xã hội. 

- Tổ chức thí điểm mô hình hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo 

vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật theo chức năng của ngành. 

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch; định kỳ 

tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá thực hiện Kế hoạch, báo cáo cấp trên theo quy định. 

 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

Chủ trì triển khai cung cấp các dịch vụ giáo dục phù hợp với trẻ em khuyết tật; 

hướng dẫn các dịch vụ giáo dục phù hợp cho 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. Trung tâm Y tế huyện 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ngành 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.  

 4. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Chủ trì triển khai 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; 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. 

 5. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch hàng năm theo quy định của Luật 

Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn. 

6. Các cơ quan, ngành liên quan 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có, trách nhiệm triển 

khai thực hiện nhiệm vụ của Kế hoạch. 

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

Phụ nữ huyện, Huyện đoàn, Hội Chữ thập đỏ huyện 

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 xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Đề án, trong đó chú trọng đẩy 

mạnh phối hợp liên ngành trong việc hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với dịch vụ 
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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 nhân 

rộng mô hình; lồng ghép việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch với các chương 

trình, đề án khác có liên quan tại đơn vị. 

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

Kế hoạch tại đơn vị. 

- Đánh giá, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch tại đơn vị. 

9. Chế độ báo cáo 

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức 

có liên quan định kỳ báo cáo trước ngày 25/11 hàng năm gửi về Phòng Lao động, 

Thương binh, Xã hội - Dân tộc để tổng hợp chung báo cáo cấp trân theo quy định./. 

 
Nơi nhận:  
- Sở LĐ-TB&XH tỉnh (B/C); 
- TT HU; TT HĐND huyện (B/C); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;  
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TICH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

  

  

(Đã ký) 
 

 

 

Đổng Tiến Dũng 
 
 


