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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:          /UBND-VX4 

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch 

số 168-KH/TU ngày 07/02/2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vĩnh Phúc, ngày     tháng   năm 2020 

 

                                         
               Kính gửi:     

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 168-KH/TU ngày 07/02/2020 của Tỉnh ủy Vĩnh 

Phúc về thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

yêu cầu các Sở, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt 

các nội dung sau: 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động trợ giúp người 

khuyết tật. 

 Phối hợp với Ban các ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, 

thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của 

Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về chăm sóc, trợ giúp người khuyết 

tật;  Tuyên truyền Kế hoạch số 168-KH/TU ngày 07/02/2020 của Tỉnh ủy Vĩnh 

Phúc về thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật bằng nhiều hình 

thức phong phú, đa dạng, thiết thực đến mọi tầng lớp nhân dân trong việc hỗ trợ, 

tạo điều kiện phát huy năng lực của người khuyết tật và các tổ chức người 

khuyết tật để làm tốt vai trò đại diện, tập hợp, đoàn kết, là cầu nối giữa người 

khuyết tật với Đảng, Nhà nước. 

 Tham mưu, đề xuất cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng, 

triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về người khuyết tật đảm bảo kịp 

thời, nghiêm túc, phù hợp điều kiện của tỉnh. Tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý 

nghiêm các vi phạm pháp luật trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về 

người khuyết tật. 

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách xã hội và an sinh xã hội trên địa bàn 

tỉnh; Lồng ghép, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình trợ 

giúp người khuyết tật với các chương trình, kế hoạch hoạt động của từng ngành, 

từng địa phương; tạo điều kiện phát huy năng lực của người khuyết tật và các tổ 

chức người khuyết tật. 

Tham mưu nâng cấp cơ sở vật chất cho các cơ sở bảo trợ xã hội để đảm 

bảo đời sống cho người khuyết tật đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm; làm tốt 

công tác dạy nghề và giải quyết việc làm cho người khuyết tật; tham mưu tổ 

chức mít tinh, hội thảo nhân ngày người khuyết tật, từ đó đầy mạnh việc nâng 

cáo nhận thức trách nhiệm đối với người khuyết tật.   
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Phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch; Tổ 

chức sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy xây dựng báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Thực hiện tốt việc giáo dục hòa nhập ở các cấp học, hướng dẫn các cơ sở 

giáo dục và đào tạo phối hợp các cơ sở y tế có liên quan thực hiện công tác 

chăm sóc, phục hồi khả năng học tập cho học sinh, sinh viên và học viên là 

người khuyết tật; vận động và tạo điều kiện cho trẻ em khuyết tật trong độ tuổi 

đi học được đến trường; thực hiện tốt chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ 

chi phí học tập cho trẻ em học mẫu giáo, học sinh, sinh viên bị khuyết tật. 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc, các phòng giáo dục và đào tạo căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 168-KH/TU ngày 

07/02/2020 của Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc về việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của 

Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

người khuyết tật. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, phối hợp với Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 168-KH/TU ngày 07/02/2020 của Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc về việc thực 

hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật. 

3. Sở Y tế 

Chủ trì triển khai các chương trình phòng ngừa, can thiệp sớm khuyết tật 

bẩm sinh trong các cơ sở Y tế, cơ sở Bảo trợ xã hội; Hướng dẫn nghiệp vụ y tế 

trong điều trị và chăm sóc sức khỏe và cung cấp dụng cụ hỗ trợ cho người 

khuyết tật ; Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên, cộng 

tác viên y tế về chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho người khuyết tật.  

4. Sở Xây dựng 

Tổ chức thực hiện hoạt động tiếp cận và sử dụng các công trình xây dựng, 

hạng mục công trình xây dựng khi cải tạo và xây mới nhà ở, công trình công 

cộng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo người khuyết tật sử dụng. 

5. Sở Giao thông Vận tải 

Tổ chức thực hiện hoạt động tiếp cận và tham gia giao thông đối với 

người khuyết tật; chỉ đạo đơn vị tham gia vận tải thực hiện cải tạo phương tiện 

giao thông công cộng bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận trên 

các tuyến vận tải, bố trí thiết bị, công cụ và nhân viên để trợ giúp hành khách là 

người khuyết tật lên, xuống phương tiện giao thông thuận tiện, chỉ đạo thực hiện 

việc miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ giao thông công cộng. 

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

Phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện hoạt động phòng chống 

thiên tai, hỗ trợ sinh kế  đối với người khuyết tật. 

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  

Tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ người khuyết tật trong hoạt động văn 
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hóa, thể thao và du lịch. 

8. Sở Nội vụ 

Tham mưu thể chế chủ trương, quan điểm của Đảng, chú trọng lồng ghép 

chính sách liên quan đến công tác người khuyết tật trong xây dựng thể chế trên 

các lĩnh vực quản lý nhà nước về: công chức, viên chức; thanh niên; dân chủ, 

dân vận; tăng cường công tác khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành 

tích, đóng góp trong việc trợ giúp người khuyết tật; lồng ghép các cuộc vận 

động, các phong trào thi đua gắn với việc chăm lo đời sống người khuyết tật 

ngày càng tốt hơn; tạo điều kiện thuận lợi để các hội, hiệp hội của người khuyết 

tật và các quỹ, tổ chức phi chính phủ hoạt động trên các lĩnh vực chăm lo cho 

người khuyết tật hoạt động có hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật. Tăng 

cường kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc và xử lý vi phạm pháp luật trong tổ chức 

Hội người khuyết tật và việc thực hiện chính sách, pháp luật về người khuyết tật 

thuộc phạm vi ngành quản lý. 

9. Sở Tài chính 

Căn cứ khả năng ngân sách, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trong dự 

toán ngân sách hàng năm của tỉnh theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà 

nước; hướng dẫn, kiểm tra, quyết toán việc sử dụng kinh phí đúng quy định. 

10. Sở Kế hoạch đầu tư 

Tham mưu vận động các nguồn hỗ trợ cho các chương trình, dự án về trợ 

giúp người khuyết tật, tham mưu thu hút đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước cho 

các mô hình phi lợi nhuận chăm sóc người khuyết tật. Lồng ghép các mục tiêu 

đối với người khuyết tật vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tham 

mưu hỗ trợ ngân sách tỉnh cho các nội dung chi để thực hiện kế hoạch. 

11. Sở Tư pháp 

Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chính sách xã 

hội liên quan đến chính sách người khuyết tật; Tiếp tục triển khai có hiệu quả 

công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa 

bàn tỉnh. 

12. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức 

thành viên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục nâng cao hiệu quả 

các cuộc vận động, các phong trào chăm lo, giúp đỡ người khuyết tật; tăng 

cường quan hệ phối hợp trong các hoạt động trợ giúp người khuyết tật; lồng 

ghép các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với việc chăm lo đời sống 

người khuyết tật ngày càng tốt hơn. Tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ phối hợp 

giữa các tổ chức của người khuyết tật với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm 

trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau nâng cao hiệu quả hoạt động 

13. Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc, Cổng 

Thông tin giao tiếp điện tử tỉnh:  

Chủ động phối hợp với Sở Lao động - TB&XH và các Sở, ban, ngành, 

đoàn thể của tỉnh xây dựng các phóng sự, chuyên trang, chuyên mục về công tác 



 4  

trợ giúp người khuyết tật; đưa các tin, bài phản ánh kịp thời các hoạt động; những 

tấm gương người tốt việc tốt trong công tác trợ giúp NKT trên địa bàn tỉnh. 

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch và tổ chức 

triển khai thực hiện chủ trương, chính sách chăm lo, bảo đảm quyền và phát huy 

vai trò của người khuyết tật tại địa phương; xây dựng và tổ chức thực hiện kế 

hoạch hoạt động hàng năm về trợ giúp người khuyết tật; chủ động 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 trong công tác trợ giúp cho người khuyết tật. 

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Kế hoạch số 

168-KH/TU ngày 07/02/2020 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Định kỳ gửi báo cáo (qua 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tổng hợp chung, báo cáo UBND tỉnh 

theo qui định./. 

 
Nơi nhận: 
- TTTU, TTHĐND (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- UBTWMTTQVN tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Các Sở, ngành liên quan (t/h); 

- UBND các huyện, thành phố (t/h); 

- Lưu: VT, VX1,VX4. 

TL.CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Minh Lợi 
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