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KẾ HOẠCH 

Tập huấn, hướng dẫn triển khai  

thực hiện các văn bản mới về chính sách bảo trợ xã hội  

 

  Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ 

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội; Thông tư số 

01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 quy định về việc xác định mức độ 

khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện; Kế hoạch số 

193/KH-SLĐTBXH ngày 28/3/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về 

thực hiện công tác trợ giúp xã hội năm 2019, UBND huyện ban hành Kế hoạch tập 

huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản mới về chính sách bảo trợ xã hội 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

          - Góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và đông đảo quần 

chúng nhân dân về các chính sách trợ giúp của nhà nước đối với các nhóm đối 

tượng yếu thế trong cộng đồng để từ đó có những việc làm và hành động thiết thực 

đảm bảo an sinh xã hội trong thời gian tới; 

- Kịp thời hướng dẫn, trang bị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp huyện, các 

thành phần của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật các xã, thị trấn và đội ngũ 

thôn trưởng các thôn, xóm các kiến thức chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ, cách 

thức triển khai thực hiện các chính sách mới về bảo trợ xã hội; 

- Trao đổi, thảo luận và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển 

khai thực hiện chính sách xã hội tại địa phương; 

- Hội nghị tập huấn phải đảm bảo nghiêm túc, đại biểu tham dự đúng thành 

phần, thời gian quy định; nội dung thiết thực, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Nội dung 

-  Hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH 

ngày 02/01/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc xác 

định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện; 

- Triển khai một số văn bản mới ban hành: 

+ Thông tư số 11/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/7/2019 quy định về xây 

dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm 

nghèo; 

+ Hướng dẫn số 781/HD-SLĐTBXH ngày 27/11/2019 về thực hiện Kế 

hoạch số 347/KH-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh về triển khai Nghị 

quyết số 151/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh. 



2. Thành phần, thời gian và địa điểm tổ chức 

a. Thành phần 

 * Cấp tỉnh: Đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Đại 

diện lãnh đạo phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em - Bình đẳng giới (Mời làm giảng 

viên) 

 * Cấp huyện:  

 - Kính mời đồng chí Bùi Việt Hùng - Phó chủ tịch UBND huyện (Tham dự 

chỉ đạo); 

 - Đại diện lãnh đạo, trưởng các đoàn thể, đơn vị: Y tế, Giáo dục Đào tạo, 

Ủy ban mặt trận tổ quốc, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội người cao tuổi, Hội 

người khuyết tật và trẻ mồ côi, Đoàn TNCSHCM; 

 - Đại điện lãnh đạo và cán bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

huyện. 

 * Cấp xã, thôn: 

 - Các thành phần Hội đồng xác định mức độ khuyết tật các xã, thị trấn; 

 - Các đồng chí là thôn trưởng các thôn, xóm. 

 b. Thời gian: 01 ngày. 

 c. Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân huyện. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn 

phòng HĐND - UBND, Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị các điều kiện đảm 

bảo để tổ chức thực hiện kế hoạch đề ra. 

Trên đây là Kế hoạch tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản 

mới về chính sách bảo trợ xã hội năm 2019, yêu cầu các phòng chuyên môn liên 

quan triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhâṇ:      

- Sở Lao động - TBXH; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT; LĐTBXH./. 

 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

  Bùi Việt Hùng  
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