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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật  

giai đoạn 2021 - 2030  
  

Căn cứ Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030 trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện Nghi Xuân xây dựng Kế hoạch thực hiện 

với các nội dung như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về người khuyết; tạo điều kiện để 

người khuyết tật tham gia bình đẳng vào các hoạt động của xã hội; nâng cao 

nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư quan tâm trợ giúp người 

khuyết tật; đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người khuyết tật; hỗ trợ người 

khuyết tật phát huy khả năng của mình, từng bước cải thiện chất lượng cuộc 

sống. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Giai đoạn 2021-2025 

- Trên 85% 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; 

Hàng năm, khoảng 100 trẻ em và người khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình, 

phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp. 

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

giáo dục. 

- Trên 200 người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ đào 

tạo nghề, tạo việc làm; 90% 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; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở giáo dục, dạy nghề, công 

trình văn hóa, thể thao bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật. 

- 80% người khuyết tật tham gia giao thông nội tỉnh được miễn, giảm giá 

vé theo quy định. 

- Người khuyết tật được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công nghệ thông 

tin và truyền thông. 

- Có câu lạc bộ thể dục, thể thao người khuyết tật có thể tiếp cận, thu hút 

10% người khuyết tật tham gia tập luyện thể dục, thể thao; 10% người khuyết tật 

được hỗ trợ tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và biểu diễn nghệ thuật.   
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- Trên 90 % người khuyết tật 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. 

- 60% cán bộ làm công tác trợ giúp người khuyết tật được tập huấn, nâng 

cao năng lực quản lý, chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật; 30% gia đình có người 

khuyết tật được tập huấn kỹ năng, phương pháp chăm sóc phục hồi chức năng 

cho người khuyết tật; 20% người khuyết tật được tập huấn kỷ năng sống. 

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

- Có tổ chức của người khuyết tật dưới hình thức tổ chức đa chức năng. 

b) Giai đoạn 2026 - 2030 

- Trên 90% người khuyết tật 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; 

Hàng năm, khoảng 150 trẻ em và người khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình, 

phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp. 

- 90% trẻ em khuyết tật ở độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận 

giáo dục. 

- Trên 300 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. 

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

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

trình văn hóa, thể thao bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật. 

- 50% người khuyết tật có nhu cầu tham gia giao thông được tiếp cận dịch 

vụ trợ giúp; 100% người khuyết tật tham gia giao thông nội tỉnh được miễn, 

giảm giá vé theo quy định. 

 - Người khuyết tật được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công nghệ thông 

tin và truyền thông. 

 - Có Câu lạc bộ thể dục, thể thao người khuyết tật có thể tiếp cận, thu hút 

15% người khuyết tật tham gia tập luyện thể dục, thể thao; 20% người khuyết tật 

được hỗ trợ tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật và biểu diễn nghệ thuật; 

có thư viện công cộng tổ chức được không gian đọc, đảm bảo tiện ích thư viện 

chuyên dụng. 

- 100% người khuyết tật 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. 

 - 70% cán bộ làm công tác trợ giúp người khuyết tật, được tập huấn, nâng 

cao năng lực quản lý, chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật; 40% gia đình có người 

khuyết tật được tập huấn kỹ năng, phương pháp chăm sóc phục hồi chức năng 

cho người khuyết tật; 30% người khuyết tật được tập huấn kỷ năng sống. 

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

- Có tổ chức của người khuyết tật dưới hình thức tổ chức đa chức năng. 
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II. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

1. Ngân sách nhà nước bố trí theo quy định và lồng ghép từ các chương 

trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án liên quan khác để thực hiện. 

2. Các nguồn huy động hợp pháp khác. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, địa phương liên 

quan triển khai thực hiện Kế hoạch.  

- Tham mưu triển khai thực hiện luật, các văn bản của bộ, ngành Trung 

ương và các văn bản chỉ đạo của tỉnh liên quan đến người khuyết tật; tổng hợp, 

đánh giá tình hình thực hiện các chính sách, pháp luật về người khuyết tật.  

- Xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện việc dạy nghề, tạo 

việc làm, nhân rộng mô hình sinh kế, xây dựng mô hình hỗ trợ khởi nghiệp cho 

người khuyết tật; mô hình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm đối với 

người khuyết tật; hỗ trợ người khuyết tật sống tự lập và nâng cao nhận thức, 

năng lực chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật. 

- Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch, tham mưu 

UBND huyện báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh theo 

quy định. 

2. Phòng Y tế  

Phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan tham mưu và tổ 

chức thực hiện: 

- Tuyên truyền, tư vấn và cung cấp dịch vụ về chăm sóc sức khỏe sinh 

sản; thực hiện và phối hợp thực hiện các dịch vụ phát hiện sớm những khiếm 

khuyết ở trẻ trước khi sinh và trẻ sơ sinh. 

- Cung cấp dịch vụ phát hiện sớm, can thiệp sớm khuyết tật, phục hồi 

chức năng và phẫu thuật chỉnh hình, cung cấp dụng cụ trợ giúp cho người 

khuyết tật. 

- Tập huấn cho gia đình người khuyết tật về kỹ năng, phương pháp chăm 

sóc và phục hồi cho người khuyết tật. 

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

- Phối hợp, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác 

trợ giúp người khuyết tật và người khuyết tật. 

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Hàng năm, căn cứ vào khả năng cân đối 

ngân sách, chủ trì, phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và 

các đơn vị liên quan tham mưu bố trí kinh phí thực hiện. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo:  

Phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan tham mưu và tổ 

chức thực hiện: 

- Thực hiện 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. 
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- Hướng dẫn sử dụng chương trình, sách giáo khoa, học liệu giáo dục 

người khuyết tật ở lứa tuổi mầm non và phổ thông đáp ứng nhu cầu đa dạng của 

người khuyết tật. 

-  Phát triển hệ thống dịch vụ và mô hình giáo dục người khuyết tật có 

hiệu quả phù hợp với nhu cầu đa dạng của người khuyết tật và người tham gia 

giáo dục người khuyết tật; phát hiện sớm, can thiệp sớm, giáo dục bán hòa nhập, 

giáo dục hòa nhập, giáo dục người khuyết tật tại gia đình và cộng đồng, giáo dục 

từ xa. 

- Phối hợp tổ chức tập huấn cho giáo viên, cán bộ quản lí, nhân viên hỗ 

trợ giáo dục người khuyết tật tham gia giáo dục người khuyết tật ở lứa tuổi mầm 

non và phổ thông về nghiệp vụ giáo dục người khuyết tật. 

5. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

- Thẩm định, phê duyệt các công trình, các hạng mục dành cho người 

khuyết tật dễ dàng tiếp cận, sử dụng.  

- Rà soát, đề xuất cải tạo, nâng cấp các công trình công cộng, phù hợp tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng bảo đảm người khuyết tật tiếp cận sử 

dụng (như đường lên xuống bậc tam cấp, cầu thang; các công trình vệ sinh…); 

kịp thời phổ biến, hướng dẫn người khuyết tật tiếp cận các công trình xây dựng 

hiện hữu; đề xuất đầu tư, lắp đặt một số bộ phận cấu kiện đảm bảo để người 

khuyết tật có thể đến và sử dụng các không gian chức năng trong công trình. 

- Khảo sát, đánh giá thực trạng đảm bảo tiếp cận của hệ thống giao thông 

công cộng và nhu cầu tham gia giao thông của người khuyết tật phục vụ cho 

việc xây dựng chiến lược giao thông tiếp cận đến năm 2030, định hướng đến 

năm 2050. 

- Đề xuất việc nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua sắm thử nghiệm các 

thiết bị, công cụ và phương tiện giao thông để người khuyết tật tham gia giao 

thông thuận tiện. 

7. Phòng Văn hóa - Thông tin 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thành lập và phát triển hệ thống câu 

lạc bộ thể dục, thể thao người khuyết tật. 

- Kịp thời ứng dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trợ giúp 

người khuyết tật tiếp cận công nghệ thông tin và truyền thông. Ứng dụng các 

công cụ, tài liệu phục vụ hướng dẫn người khuyết tật tiếp cận và sử dụng công 

nghệ thông tin và truyền thông; ứng dụng các hệ thống, giải pháp giáo dục, liên 

kết đào tạo trực tuyến dành cho người khuyết tật, bao gồm giáo dục văn hóa phổ 

thông các cấp và đào tạo nghề.  

- Tăng cường ứng dụng công nghệ để người khuyết tật có thể biết được 

thông tin về các điểm tham quan du lịch, nhà hàng, khách sạn. 

- Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ hỗ trợ người khuyết 

tật hòa nhập cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật. 

8. Phòng Tư pháp 

- Tăng cường thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý tại xã, phường, thị trấn 

nơi nhiều người khuyết tật khó khăn về tài chính có nhu cầu trợ giúp pháp lý, tại 
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trường học, cơ sở kinh doanh, Hội người khuyết tật và các tổ chức khác của người 

khuyết tật khi có yêu cầu và phù hợp với điều kiện của địa phương. 

- 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 

người khuyết tật có khó khăn về tài chính. 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý đối với người 

khuyết tật có khó khăn về tài chính thông qua các hoạt động thích hợp. 

9. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện hoạt động phòng, chống và 

giảm nhẹ thiên tai cho người khuyết tật. 

10. Chi Nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội: Tổ chức thực hiện các 

hoạt động thúc đẩy cho 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 có nhu cầu được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo 

quy định. 

11. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, triển khai kế hoạch thực hiện 

giai đoạn và hàng năm về trợ giúp người khuyết tật; chủ động bố trí ngân sách, 

nhân lực, 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 Chương trình. 

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, các đơn vị liên quan trong 

việc triển khai thực hiện, đảm bảo cho người khuyết tật được tiếp cận, tham gia 

các hoạt động và từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống. 

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và tổ chức 

hội các cấp: Tăng cường tuyên truyền, vận động, lồng ghép thực hiện các nội 

dung của Kế hoạch; giám sát, phản biện xã hội về thực hiện Kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật 

giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn huyện; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa 

phương nghiêm túc thực hiện, định kỳ báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch về 

UBND huyện trước ngày 25/11 hàng năm (qua Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở LĐ-TB&XH; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp  huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, LĐ-TBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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