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Số:       /KH-UBND Tam Điệp, ngày       tháng 3 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 

người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối 

tượng cần trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Tam Điệp, giai đoạn 2021-2030 

 

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc 

sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và 

các đối tượng cần trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-

2030, UBND thành phố Tam Điệp xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương 

trình, cụ thể như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI THỰC HIỆN 

1. Đối tượng, phạm vi 

Người có công, người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ 

giúp xã hội trên địa bàn thành phố. 

2. Thời gian thực hiện: Chia theo 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1 từ năm 2021 đế n năm 2025; 

- Giai đoạn 2 từ năm 2026 đến năm 2030. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC SỨC 

KHỎE NGƯỜI CÓ CÔNG, NGƯỜI CAO TUỔI, TRẺ EM, NGƯỜI 

KHUYẾT TẬT VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CẦN TRỢ GIÚP TRÊN ĐỊA BÀN 

THÀNH PHỐ, GIAI ĐOẠN 2016-2020 

1. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện 

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người 

cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội luôn nhận 

được sự quan tâm của cấp Ủy đảng, các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan đơn 

vị. Trong giai đoạn từ năm 2016-2020, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn 

bản nhằm nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đặc biệt 

đối tượng người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật. 

Do đó công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người 

cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội đã đạt được 

nhiều kết quả đáng khích lệ. 
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2. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức  

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe người có công, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng 

cần trợ giúp xã hội luôn được chú trọng trên các kênh truyền thông đa dạng như: 

Đài, báo, đài truyền thanh ba cấp, cổng thông tin, màn hình LED thành phố... 

truyền tải thông tin đa dạng thông qua tin bài, chuyên mục, tọa đàm, phóng sự; các 

kênh truyền thống như truyền thông lưu động, tờ rơi, pano, áp phích... phối hợp với 

các ngành, đoàn thể tổ chức các hội thi, hội nghị, buổi nói chuyện chuyên đề về 

bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Phối hợp với Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng chăm sóc người tâm 

thần, người rối nhiễu tâm trí tại cộng đồng; tổ chức hội nghi tập huấn chính sách 

trợ giúp xã hội, người cao tuổi, công tác xã hội, đối thoại hộ nghèo. Tuyên truyền 

vào các ngày sự kiện như: Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, Ngày Quốc tế thiếu 

nhi 1/6, Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10, Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4, 

Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2... 

3. Kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc  

Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người có công, người cao 

tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội đã đạt được kết 

quả tốt: 2.603 lượt người có công được điều dưỡng; hơn 50 hộ người có công được 

hỗ trợ xây sửa nhà. Mỗi năm thực hiện trợ cấp xã hội thường xuyên cho trên 13 

nghìn lượt đối tượng; Hàng năm tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công, trẻ em 

có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn... trên 

địa bàn thành phố. Tổ chức tốt các hoạt động Tháng hành động Vì trẻ em; tư vấn 

cộng đồng về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa trẻ em bị xâm hại, bạo lực, tai nạn thương 

tích. Triển khai hiệu quả các mô hình về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; 

cung cấp, kết nối dịch vụ trợ giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý và 

các dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc 

lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Phối hợp khám, tư vấn, phẫu thật miễn 

phí cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, trẻ em khuyết tật vận động; cấp dụng cụ 

chỉnh hình. 

III. MỤC TIÊU GIAI ĐOẠN 2021-2030 

- Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người có công với cách mạng, 

người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội là 

nhiệm vụ quan trọng và là một bộ phận cần đặc biệt chú trọng trong công tác chăm 

sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân. 

- Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người có công với cách mạng, 

người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội là góp 

phần phát triển an sinh xã hội trong tình hình mới. 
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- Nhà nước ưu tiên đầu tư ngân sách và có cơ chế, chính sách huy động 

nguồn lực để thực hiện công tác này. 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP  

1.  Truyền thông nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe 

- Truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng về 

vai trò, vị trí của công tác chăm sóc sức khỏe; kỹ năng điều dưỡng, chăm sóc và 

điều trị phục hồi chức năng đối với người có công với cách mạng, thương binh, 

bệnh binh; đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ em, người nghiện ma túy 

và các đối tượng cần trợ giúp xã hội. Tập huấn kỹ năng sống, phòng, chống xâm 

hại trẻ em; phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ em. Phổ biến pháp luật về lĩnh 

vực chăm sóc sức khỏe ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.  

- Tăng cường công tác truyền thông về công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao 

động; các chế độ, chính sách đối với người lao động; tập huấn, huấn luyện an toàn 

vệ sinh lao động theo quy định. 

2. Đổi mới, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt 

động chăm sóc y tế. 

- Thực hiện khám sàng lọc, khám sức khỏe ban đầu cho đối tượng khi được 

tiếp nhận vào các cơ sở. 

- Xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp hoạt động giữa các cơ sở chăm sóc 

sức khỏe lao động – xã hội với các cơ sở y tế trên địa bàn. 

- 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 

(theo Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 27/4/2021 của UBND thành phố). 

- Thực hiện có hiệu quả công tác dự phòng, điều trị, cai nghiện ma túy và 

quản lý sau cai nghiện ma túy. Hướng dẫn, triển khai mô hình điểm tư vấn, chăm 

sóc hỗ trợ điều trị ma túy tại cộng đồng. 

3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chăm sóc sức khỏe lao động - xã hội 

- Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên y tế, chỉnh hình, phục 

hồi chức năng về kỹ năng, phương pháp chăm sóc, điều dưỡng và phục hồi chức 

năng cho các đối tượng. Khuyến khích cán bộ, nhân viên học tập nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ, tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức y tế, điều dưỡng, 

chăm sóc lão khoa, phục hồi chức năng do bệnh viện, Trung tâm y tế... tổ chức. 

4. Đổi mới chế độ cung cấp dịch vụ, cơ chế tài chính hỗ trợ chăm sóc sức 

khỏe lao động - xã hội 

- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các đối tượng; 

vận động nguồn lực hỗ trợ khám, chữa bệnh đối với người có công, người cao tuổi, 
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người khuyết tật, người tâm thần, trẻ em, người nghèo, người bị tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp, người có thu nhập thấp. 

- Xây dựng gói dịch vụ chỉnh hình, phục hồi chức năng cơ bản cho thương, 

bệnh binh, người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người khuyết tật theo quy 

định của pháp luật bảo đảm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của đối tượng. 

- Tăng cường huy động các nguồn lực để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe (khám 

sàng lọc các dạng bệnh tật, hỗ trợ kinh phí phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh...) cho trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em 

có hoàn cảnh khó khăn của thành phố. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

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

hành; lồng ghép trong các chương trình, hoạt động khác của các cơ quan, đơn vị và 

nguồn huy động hợp pháp khác. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể tổ chức triển khai thực 

hiện Kế hoạch. Hàng năm đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả 

triển khai thực hiện Kế hoạch báo cáo UBND thành phố và Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội theo quy định. 

2. Phòng Y tế 

Hỗ trợ công tác tập huấn cho các cán bộ, nhân viên y tế của các cơ sở. Hướng 

dẫn thực hiện các quy định về Giấy phép hoạt động, Danh mục kỹ thuật khám chữa 

bệnh, Chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe lao 

động - xã hội. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Hàng năm, trên cơ sở đề xuất của các đơn vị và khả năng cân đối ngân sách, 

tham mưu cho UBND thành phố bố trí kinh phí chi thường xuyên để thực hiện Kế 

hoạch theo quy định. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Tổ chức triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về nâng 

cao nhận thức về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người có công, người 

cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội trên hệ thống 

Đài truyền thanh ba cấp, cổng thông tin, màn hình LED, tờ rơi, pano, áp phích... 

5. Bảo hiểm xã hội thành phố 

 Đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động người lao động tham gia bảo hiểm 

y tế; Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban 

hành chính sách hỗ trợ thẻ BHYT cho người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 
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tuổi, một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số trên 

địa bàn thành phố. 

6. Các phòng, ban, ngành liên quan 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội thành phố xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố: Căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai các hoạt động của Kế 

hoạch và tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng bảo vệ, 

chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người 

khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội. 

8. Ủy ban nhân dân các phường, xã  

- Căn cứ Kế hoạch này, 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. 

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

hoạch ở địa phương. 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch tại địa phương 

mình; định kỳ và đột xuất báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm 

sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, 

và các đối tượng cần trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Tam Điệp, giai đoạn 

2021-2030. Quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời 

phản ánh về UBND thành phố (Qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) để 

tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./. 

 

  Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Các phòng,ban, ngành, đơn vị liên quan; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

Vũ Đình Chiến 
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