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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện
Công điện số 1105/CĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ.

Kính gửi:
- Công an tỉnh;
- Sở Y tế;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Các cơ sở trợ giúp xã hội.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tại Công văn số
3887/UBND-KGVX ngày 31/8/2021 về việc triển khai thực hiện Công điện
số 1105/CĐ-TTg ngày 27/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thu dung, thực
hiện chính sách an sinh xã hội đối với người “lang thang, cơ nhỡ”; Theo đó,
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối
hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai
thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện nêu trên.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội đề nghị các Sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện,
thành phố, các cơ sở trợ giúp xã hội phối hợp thực hiện một số nội dung sau:
1. UBND huyện, thành phố chỉ đạo phòng Lao động – Thương binh và
Xã hội và đơn vị liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn:
a) Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã
hội tại Công văn hỏa tốc số 2402/LĐTBXH-VP ngày 29/7/2021 về việc tăng
cường phòng, chống dịch COVID-19, đề nghị UBND huyện, thành phố tạm
dừng thẩm định hồ sơ đề nghị được tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội của
đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 20/2021/NĐCP ngày 15/3/2021 của Chính phủ cho đến khi có hướng dẫn tiếp theo.
b) Khi rà soát, phát hiện người lang thang, cơ nhỡ, kịp thời phối hợp
với ngành Công an, Tư pháp, Y tế tìm hiểu nhân thân, lai lịch đối tượng, có
biện pháp không để đối tượng tiếp tục đi lang thang;
- Trường hợp chưa xác minh được nhân thân, địa chỉ nơi cư trú, chuẩn
bị nơi ăn, ở, cách ly cho đối tượng bảo đảm quy định về phòng chống dịch;
liên hệ với ngành Y tế tiến hành xét nghiệm, phân loại đối tượng để đưa đi
cách ly tập trung (nếu nghi nhiễm covid-19) hoặc xác lập hồ sơ và thực hiện
đưa đối tượng vào cơ sở trợ giúp xã hội.

Hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng vào cơ sở trợ giúp xã hội, gồm:
+ Bản tường trình của người phát hiện đối tượng;
+ Biên bản sự việc (lập tại phường, xã);
+ Biên bản xác định đối tượng lang thang không nơi cư trú ổn định
(bao gồm cả việc biên kê, xác nhận tài sản hiện có của đối tượng)
+ Giấy xác nhận sức khỏe của Trạm Y tế xã;
+ Giấy xét nghiệm COVID – 19 PCR;
+ Tờ trình của UBND cấp xã đề nghị tiếp nhận đối tượng lang thang;
+ Công văn đề nghị của UBND cấp huyện gửi Sở Lao động – Thương
binh và xã hội và cơ sở trợ giúp xã hội đề nghị tiếp nhận người lang thang, cơ
nhỡ.
- Trường hợp xác minh được địa chỉ nơi cư trú, phối hợp với các tổ
chức, đơn vị liên quan đưa người lang thang về nơi cư trú, có các giải pháp
trong công tác quản lý và thực hiện chính sách an sinh xã hội.
2. Đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với
UBND các cấp rà soát, phát hiện những trường hợp lang thang cơ nhỡ trên địa
bàn; phối hợp xác minh nhân thân đối tượng để lập hồ sơ đưa người lang
thang vào cơ sở trợ giúp xã hội đảm bảo theo quy định;
Trường hợp xác minh được địa chỉ cư trú, phối hợp với địa phương để
đưa người lang thang về nơi cư trú và có biện pháp yêu cầu người lang thang
hoặc gia đình cam kết, đảm bảo các nguyên tắc phòng, chống dịch.
3. Đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp với các địa
phương, đơn vị liên quan tiến hành xét nghiệm, phân loại khi có người lang
thang, cơ nhỡ đồng thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy
định.
4. Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội, Trung tâm Phục hồi
chức năng cho người tâm thần:
a) Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Sở Lao động – Thương binh
và Xã hội tại Công văn số 2746/SLĐTBXH-BTXH ngày 05/8/2021 về việc
tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở trợ giúp xã hội.
b) Chuẩn bị cơ sở, điều kiện vật chất để tiếp nhận người lang thang cơ
nhỡ như phòng ở cách ly, bố trí nơi ăn, nơi nghỉ, trang thiết bị y tế, thuốc
men, giường bệnh, …. Thực hiện đúng các quy trình tiếp nhận người lang
thang, cơ nhỡ vào Trung tâm theo quy định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở trợ
giúp xã hội.
Trường hợp cơ sở không đáp ứng được điều kiện cần thiết để tiếp nhận
người lang thang cơ nhỡ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo kịp

thời về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo xin ý kiến
Ủy ban nhân dân tỉnh.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Sở, ngành, đơn vị có liên
quan, UBND các huyện, thành phố quan tâm phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- VP Sở;
- Lưu VT, P. BTXH.
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