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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng  

cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào  

cộng đồng trên địa bàn thành phố Tam Điệp giai đoạn 2021-2030 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người 

tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2030 (sau đây gọi là Chương trình). UBND 

thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

- Quán triệt, cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Quyết định số 1929/QĐ-

TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ vào thực hiện các hoạt động trợ 

giúp người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí phù hợp với sự phát 

triển kinh tế - xã hội của thành phố và những quan điểm của Đảng, chính sách 

của Nhà nước về phát triển kinh tế gắn liền với tiến bộ, công bằng, bảo đảm an 

sinh xã hội; 

- Huy động sự tham gia của xã hội, nhất là gia đình, cộng đồng tăng cường 

trợ giúp về vật chất, tinh thần, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, 

trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống; 

sàng lọc, phát hiện và hỗ trợ can thiệp, phòng ngừa người rối nhiễu tâm trí đặc 

biệt là trẻ tự kỷ bị tâm thần nặng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp 

xã hội đối với người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí. 

 2. Mục tiêu cụ thể 

TT Nội dung chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Giai đoạn 

2021 - 2025 

Giai đoạn 

2026 - 2030 

1 

Tỷ lệ người tâm thần, trẻ em tự kỷ và 

người rối nhiễu tâm trí tiếp cận các dịch 

vụ y tế dưới các hình thức khác nhau.  

%/năm 80 90 

2 

Tỷ lệ trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được 

sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật 

phổ tự kỷ và được can thiệp sớm. 

%/năm 70 80 

3 
Số trẻ em tự kỷ nặng được điều trị, giáo 

dục, phục hồi chức năng và trợ giúp phù 
Người 50 60 
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hợp tại các cơ sở phục hồi chức năng và 

trợ giúp xã hội. 

4 

Tỷ lệ trẻ khuyết tật phổ tự kỷ ở độ tuổi 

mầm non và phổ thông được tiếp cận 

giáo dục. 

% 80 90 

5 

Số người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí 

được hỗ trợ hướng nghiệp, lao động trị 

liệu tại cơ sở trợ giúp xã hội. 

Người 40 50 

6 

Số hộ gia đình người rối nhiễu tâm trí có 

nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn với 

lãi suất ưu đãi theo quy định. 

Người 10 25 

7 

Tỷ lệ người tâm thần và người rối nhiễu 

tâm trí 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. 

% 80 90 

8 

Tỷ lệ người tâm thần lang thang được 

tiếp nhận, chăm sóc, phục hồi chức năng 

luân phiên tại các cơ sở trợ giúp xã hội. 

%/năm 100 100 

9 

Tỷ lệ người có nguy cơ cao bị tâm thần 

và người tâm thần được tư vấn, trị liệu 

tâm lý, phục hồi chức năng và sử dụng 

dịch vụ CTXH. 

% 60 70 

10 

Tỷ lệ gia đình có người tâm thần, trẻ tự 

kỷ và người rối nhiễu tâm trí được tập 

huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng về 

chăm sóc, trợ giúp và PHCN dựa vào 

cộng đồng cho người tâm thần, trẻ em tự 

kỷ và người rối nhiễu tâm trí. 

% 40 60 

11 

Tỷ lệ cán bộ, nhân viên CTXH và cộng 

tác viên CTXH trong lĩnh vực chăm sóc 

sức khỏe tâm thần tại cơ sở và cộng 

đồng được nâng cao năng lực thông qua 

tập huấn, đào tạo, đào tạo lại bồi dưỡng 

về chuyên môn, nghiệp vụ. 

% 70 80 

 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI 

1. Đối tượng 

Người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí quy định tại Kế 

hoạch này là những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần, gồm: tâm thần phân 
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liệt; chứng động kinh, tổn thương não, chậm phát triển trí tuệ, nghiện chất kích 

thích; rối loạn phổ tự kỷ, rối loạn tăng động giảm chú ý; người bị rối loạn stress 

sau sang chấn tâm lý, là nạn nhân của sự xâm hại, của bạo lực gia đình và học 

đường; người khuyết tật dạng tâm thần kinh, tâm thần khác. 

2. Phạm vi 

Chương trình được thực hiện trong phạm vi toàn thành phố. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU 

1. Trợ giúp y tế 

1.1. Nội dung 

- Thực hiện tốt chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội, phục hồi chức năng 

đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; chính sách bảo 

hiểm y tế cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; 

- Thực hiện dịch vụ phát hiện sớm trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí; 

tuyên truyền, tư vấn về phục hồi chức năng đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ 

và người rối nhiễu tâm trí; 

- Phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ phát hiện sớm, điều trị, trị liệu và 

phục hồi chức năng đối với trẻ em tự kỷ và người bị rối nhiễu tâm trí theo quy 

định của pháp luật; 

- Triển khai phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và 

người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng. 

1.2. Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Y tế thành phố 

1.3. Cơ quan phối hợp thực hiện: Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi 

chức năng Tam Điệp; Trung tâm Y tế thành phố; Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội thành phố; Các phòng, cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các 

phường, xã. 

2. Trợ giúp giáo dục 

2.1. Nội dung 

- Thực hiện tốt các chính sách về giáo dục hòa nhập đối với trẻ em khuyết 

tật thần kinh, tâm thần và trí tuệ (phổ tự kỷ và người chưa thành niên rối nhiễu 

tâm trí); tổ chức xây dựng mô hình điểm các lớp học can thiệp chuyên sâu cho trẻ 

em tự kỷ và người chưa thành niên rối nhiễu tâm trí trong các cơ sở giáo dục công 

lập; khuyến khích xã hội hóa việc thành lập và cho phép hoạt động các trung tâm 

hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập loại hình tư thục. Thực hiện tốt chính sách 

ưu đãi đối với giáo viên, nhân viên tham gia giáo dục đối với trẻ tự kỷ và người 

rối nhiễu tâm trí. 

- Thực hiện các chương trình phòng ngừa, can thiệp sớm các trường hợp học 

sinh có biểu hiện tự kỷ và rối nhiễu tâm trí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo. 
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- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trực tiếp dạy trẻ em tự kỷ 

và người chưa thành niên rối nhiễu tâm trí; tổ chức tập huấn cho giáo viên, cán 

bộ quản lý, nhân viên hỗ trợ, trợ giúp giáo dục trẻ em tự kỷ, người chưa thành 

niên rối nhiễu tâm trí, gia đình về nghiệp vụ giáo dục trẻ em tự kỷ và người chưa 

thành niên rối nhiễu tâm trí. 

- Khuyến khích thành lập, phát triển hệ thống dịch vụ và mô hình giáo dục 

trẻ em tự kỷ, người chưa thành niên rối nhiễu tâm trí, phù hợp với nhu cầu đa 

dạng của trẻ em tự kỷ và người chưa thành niên rối nhiễu tâm trí: phát hiện sớm, 

can thiệp sớm, giáo dục hòa nhập, giáo dục chuyên biệt, giáo dục trẻ em tự kỷ và 

người chưa thành niên rối nhiễu tâm trí tại gia đình và cộng đồng, giáo dục từ xa. 

- Rà soát, cập nhật, quản lý dữ liệu về giáo dục đặc biệt của trẻ em tự kỷ 

và người chưa thành niên rối nhiễu tâm trí vào phần mềm quản lý hệ thống hỗ 

trợ giáo dục cho trẻ em tự kỷ và người chưa thành niên rối nhiễu tâm trí. 

2.2. Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. 

2.3. Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội thành phố; các phòng, cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các phường, xã. 

3. Trợ giúp hướng nghiệp, lao động trị liệu, hỗ trợ sinh kế và văn hóa, 

thể thao 

3.1. Nội dung 

Tổ chức đào tạo tập huấn, hướng nghiệp dạy nghề, lao động trị liệu, tổ 

chức các mô hình câu lạc bộ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao 

nhằm phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu 

tâm trí gồm: 

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giáo viên, cán bộ, 

nhân viên công tác xã hội hướng dẫn tổ chức lao động trị liệu cho người tâm 

thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí. 

- Hướng nghiệp, tổ chức lao động trị liệu, văn hóa và thể thao phù hợp 

cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tại các cơ sở trợ giúp 

xã hội, cơ sở phục hồi chức năng. 

- Xây dựng mô hình điểm hỗ trợ sinh kế đối với gia đình người tâm thần, 

trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; xây dựng mô hình điểm hỗ trợ gia đình 

có người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí khởi nghiệp. 

- Ưu tiên gia đình có người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm 

trí được vay vốn ưu đãi để tạo việc làm và mở rộng việc làm. 

3.2. Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội thành phố 

3.3. Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin thành 

phố; các phòng, cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các phường, xã. 
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4. Trợ giúp pháp lý 

4.1. Nội dung 

- Tăng cường thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý tại xã, phường, nơi có 

nhiều người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí có khó khăn về tài 

chính có nhu cầu trợ giúp pháp lý. 

- Phối hợp, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, tăng cường năng lực 

cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý để thực hiện việc trợ giúp pháp lý 

đối với gia đình có người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí, trẻ em tự kỷ có khó 

khăn về tài chính. 

4.2. Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Tư pháp thành phố. 

4.3. Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội thành phố; các phòng, cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các phường, xã. 

 5. Nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức và cộng tác viên 

5.1. Nội dung 

- Tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị 

người tâm thần, trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí. 

- Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chăm sóc nuôi dưỡng cho các hộ 

gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng người tâm thần, trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu 

tâm trí tại cộng đồng. 

- Bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng sàng lọc phát hiện sớm đối với trẻ em tự 

kỷ và người rối nhiễu tâm trí; điều tra khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu về trẻ em 

tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần trên địa bàn; đánh giá giữa kỳ, 

cuối kỳ, chuyên đề về việc thực hiện kế hoạch. 

5.2. Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

5.3. Cơ quan phối hợp thực hiện: Các phòng, cơ quan, đơn vị có liên 

quan; UBND các phường, xã. 

6. Truyền thông, nâng cao nhận thức 

6.1. Nội dung 

- Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và 

cộng đồng xã hội về chăm sóc sức khỏe tâm thần; chăm sóc, giáo dục và phục 

hồi chức năng đối với trẻ tự kỷ và đối tượng khác trên các phương tiện thông tin 

đại chúng và qua các hình thức tuyên truyền hiệu quả khác như: hội nghị, hội 

thảo, băng rôn, in ấn tờ rơi, áp phích, ấn phẩm... 

- Biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong công tác trợ giúp người tâm thần, trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu 

tâm trí vào các đợt sơ kết, tổng kết. 

6.2. Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 
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6.3. Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin thành 

phố, Phòng Nội vụ thành phố; các phòng, cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND 

các phường, xã. 

7.  Giám sát, đánh giá 

7.1. Nội dung 

- Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch và đánh 

giá kết quả, tác động của chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng đối 

với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.  

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trợ giúp xã hội và phục hồi chức 

năng đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý người bệnh tâm thần, trẻ em tự kỷ. 

7.2. Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội thành phố 

7.3. Cơ quan phối hợp thực hiện: Các phòng, cơ quan, đơn vị có liên 

quan; UBND các phường, xã. 

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Ngân sách nhà nước theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện 

hành; lồng ghép từ kinh phí thực hiện các chương trình, đề án, dự án có liên 

quan; các nguồn hợp pháp khác (nếu có). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố 

- Là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các phòng, cơ quan, đơn vị 

có liên quan, UBND các phường, xã tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch theo 

nhiệm vụ được phân công. 

- Tổ chức rà soát thực trạng người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối 

nhiễu tâm trí trên địa bàn làm căn cứ tham mưu cho UBND thành phố đề xuất 

với UBND tỉnh xây dựng, bổ sung hoàn thiện các chính sách trợ giúp. 

- Hàng năm đôn đốc, kiểm tra giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả triển 

khai thực hiện Kế hoạch báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy 

ban nhân dân tỉnh theo quy định.  

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

Hàng năm, căn cứ vào khả năng ngân sách, tham mưu cho UBND thành 

phố bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành. 

4. Các phòng, đơn vị liên quan 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố xây dựng, tổ chức triển 

khai thực hiện Kế hoạch và định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về 

UBND thành phố (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố) 

trước ngày 30/11. 
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5. Ủy ban nhân dân các phường, xã 

Xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nội dung hoạt động 

của Kế hoạch phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch tại địa phương mình. Bố 

trí kinh phí, nhân lực, cơ sở vật chất thực hiện các hoạt động của Kế hoạch trên 

địa bàn; Định kỳ và đột xuất báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch khi có yêu cầu. 

 Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi 

chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào 

cộng đồng trên địa bàn thành phố Tam Điệp giai đoạn 2021 - 2030, Ủy ban nhân 

dân thành phố yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các 

phường, xã tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả./. 
 

 Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Các phòng: GD&ĐT, VH&TT, LĐTBXH, Y tế, Tư pháp, 

Tài chính – Kế hoạch, Nội vụ; 

- Trung tâm Y tế thành phố; 

- Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tam Điệp; 

- UBND các xã, phường; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 

 

 

 

 

Vũ Đình Chiến 
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