UBND TỈNH THÁI BÌNH
SỞ LAO ĐỘNG
THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Số: 825 /SLĐTBXH- BTXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 01 tháng 4 năm 2022

V/v hưởng ứng Ngày Người khuyết tật
Việt Nam (18/4).

Kính gửi: - Các sở, ngành, đơn vị liên quan;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các tổ chức hội, đoàn thể.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc thực hiện
văn bản số 03/TB-LHH ngày 15/3/2022 của Liên hiệp hội về Người khuyết tật
Việt Nam về tổ chức kỷ niệm Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4/2022 với
chủ đề “Hòa nhập và thích ứng, định hình tương lai”. Để việc triển khai có
hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy người khuyết tật vươn lên hòa nhập cộng đồng,
nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội đề nghị UBND các huyện, thành phố, các tổ chức hội, đoàn thể và một số sở,
ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung, cụ
thể như sau:
1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng
xã hội về chính sách người khuyết tật, đảm bảo sự tham gia của tất cả mọi
người, để “không ai bị bỏ lại phía sau”. Trong đó tập trung tuyên truyền mục
đích, ý nghĩa Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4); Công ước Quốc tế về
Quyền của người khuyết tật, Luật Người khuyết tật, các văn bản hướng dẫn thi
hành nhằm phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật; nâng cao nhận thức, thay đổi thái
độ và hành vi về vấn đề khuyết tật; chống kỳ thị, phân biệt đối với người khuyết
tật, tạo điều kiện, trợ giúp người khuyết tật, nhất là người khuyết tật có hoàn
cảnh đặc biệt.
2. Căn cứ vào tình hình thực tế, tổ chức các hoạt động thiết thực như: biểu
dương khen thưởng những người khuyết tật có ý chí phấn đấu vươn lên trong
lao động sản xuất, học tập và cùng giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống, xóa
bỏ sự mặc cảm bản thân, hòa nhập cộng đồng, mít tinh kỷ niệm, hội thảo, hội
nghị, các sự kiện gắn với chủ đề “Hòa nhập và thích ứng, định hình tương lai”,
… Việc tổ chức các hoạt động phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và
hướng dẫn của Ngành Y tế.
3. Rà soát và kiểm tra thực hiện các chính sách trợ giúp người khuyết tật,
có kế hoạch, hành động cụ thể thiết thực hỗ trợ, hướng dẫn, chăm sóc người
khuyết tật trong các lĩnh vực: chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng, giáo
dục đào tạo việc làm, văn hóa thể thao và du lịch và các hoạt động tiếp cận và sử

dụng công trình xây dựng, tiếp cận và tham gia giao thông … theo Luật Người
khuyết tật để thúc đẩy tốt hơn khả năng thích nghi của người khuyết tật, là đòn
bẩy để người khuyết tật tích cực tham gia, tìm kiếm các giải pháp và xây dựng
kế hoạch để thích ứng và hoạt nhập với sự thay đổi.
Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp người
khuyết tật và công tác chi trả trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật. Khắc phục
những tồn tại, hạn chế và kiến nghị những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện
chính sách trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật.
4. Thực hiện nghiêm túc việc xác định dạng tật, mức độ khuyết tật và thực
hiện chính sách trợ cấp cho người khuyết tật theo quy định tại Nghị định số
28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật người khuyết tật, 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 dộ khuyết tật thực hiện, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của
Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
5. Vận động các tổ chức hội, đoàn thể tích cực giúp đỡ, chăm sóc người
khuyết tật bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa, chú ý quan tâm, giúp đỡ người
khuyết tật là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi. Vận động kêu gọi các tổ chức,
doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp, hỗ trợ giúp đỡ người khuyết tật một
cách thiết thực và hiệu quả.
6. Đề nghị UBND các huyện, thành phố, các tổ chức hội, đoàn thể thực
hiện việc treo băng rôn, khẩu hiệu tại cơ quan, đơn vị với nội dung sau:
- Kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4
- Người khuyết tật “Hòa nhập và thích ứng, định hình tương lai”
- Mọi cá nhân có trách nhiệm tôn trọng và giúp đỡ người khuyết tật;
- Người khuyết tật hãy tự tin vào chính mình, vươn lên trong cuộc sống,
hòa nhập cộng đồng.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các sở, ngành liên quan,
UBND các huyện, thành phố, các tổ chức hội, đoàn thể quan tâm chỉ đạo và tổ
chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Cục BTXH- Bộ LĐTBXH (để b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- P.LĐTBXH huyện, TP;
- Lưu VT, P.BTXH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Huân

CÁC ĐƠN VỊ GỬI VĂN BẢN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
2. Sở Y tế
3. Sở Giao thông vận tải
4. Sở Tư pháp
5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6. Sở Thông tin và Truyền thông
7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
8. Hội Người khuyết tật tỉnh
9. Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh
10. Hội người mù

