
 
 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /SLĐTBXH-TGXHGN         Kon Tum, ngày       tháng 02 năm 2023 

V/v đề nghị phối hợp truyền thông, 

rà soát, đăng ký khám sàng lọc, chỉ 

định phẫu thuật và làm dụng cụ 

chỉnh hình cho người khuyết tật vận 

động trên địa bàn tỉnh năm 2023.  

 

 

                

      Kính gửi: 
   - Sở Y tế; 
   - Bệnh viện YDCT&PHCN tỉnh;  

   - Sở Giáo dục và Đào Tạo;  
   - Hội Chữ thập đỏ tỉnh;  

   - Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ  Người khuyết tật tỉnh; 
   - Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh; 

   - Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố. 
   

 Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, hoạt động vì người khuyết tật hàng năm theo 
Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh1; Công văn số 57/CV-BVCH ngày 13/02/2022 

của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn về việc khám, chữa 
bệnh và làm dụng cụ chỉnh hình cho trẻ em, người khuyết tật vận động thuộc hộ 

nghèo, cận nghèo và người khuyết tật hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội. 
Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, để phù hợp với tình hình thực tế tại 

tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các sở, ngành, đơn vị có liên 

quan và phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố phối hợp, 
thực hiện nội dung:                

1. Thực hiện truyền thông, vận động 
 - Tăng cường hoạt động truyền thông, vận động sâu, rộng đến các cấp, các 

ngành, địa phương, nhân dân, gia đình và người khuyết tật biết, hiểu rõ về hoạt 
động để đăng ký tham gia; đảm bảo hoạt động được tập trung trong một thời điểm, 

hiệu quả; thực hiện tốt chính sách của Nhà nước đối với người khuyết tật. 
- Hình thức truyền thông phù hợp tại từng đơn vị: Truyền thông qua Đài Phát 

thanh - Truyền hình tỉnh, huyện; Báo Kon Tum; Cổng thông tin điện tử của từng 
sở, ngành, đơn vị; qua loa phát thanh cấp xã; thông báo tại các điểm trường học, 

trạm y tế, hội trường xã, thôn, làng, tổ dân phố; thông tin tại các cuộc họp, hội nghị, 
văn bản;... 

                                                                 
1 Kế hoạch 4758/KH-UBND ngày 25/12/2020 triển khai thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum giai đoạn 2021-2030; 
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- Cán bộ xã hội cấp xã tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo rộng rãi 
để nhân dân biết thông tin, chủ động kịp thời liên hệ đăng ký tại Ủy ban nhân dân  

xã/phường/thị trấn. 
2. Đối tượng, quyền lợi, chế độ và hồ sơ thanh toán chi phí khám chữa 

bệnh:  
2.1. Khám lọc: Miễn phí khám sàng lọc và tư vấn điều trị, phục hồi chức 

năng phù hợp cho mọi đối tượng. 
2.2. Nhóm đối tượng được miễn phí phẫu thuật phục hồi chức năng, dụng 

cụ chỉnh hình: 

a). Người khuyết tật vận động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được Bệnh 

viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn hỗ trợ chi phí phẫu thuật; làm 

dụng cụ chỉnh hình miễn phí (Chi tiết hỗ trợ và hồ sơ, giấy tờ cần có tại phụ lục 
đính kèm). 

b). Trẻ em khuyết tật vận động2 không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được 

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn hỗ trợ, phẫu thuật; làm 

dụng cụ chỉnh hình miễn phí (Chi tiết hỗ trợ và hồ sơ, giấy tờ cần có tại phụ lục 
đính kèm). 

c). Người khuyết tật vận động hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội được Bệnh viện 
Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn hỗ trợ phẫu thuật; hỗ trợ làm dụng cụ 
chỉnh hình miễn phí (Chi tiết hỗ trợ và hồ sơ, giấy tờ cần có tại phụ lục đính kèm). 

2.3. Người khuyết tật vận động thuộc các đối tượng khác: Thực hiện phẫu 

thuật theo chế độ thẻ bảo hiểm y tế; dụng cụ chỉnh hình người bệnh chi trả.  

2.4. Về đi lại, tiền ăn:  
- Trẻ em khuyết tật vận động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người khuyết 

tật vận động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được Bệnh viện Chỉnh hình và Phục 

hồi chức năng Quy Nhơn hỗ trợ tiền ăn, tiền xe đi về. 
- Trẻ em khuyết tật vận động không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; Người 

khuyết tật vận động đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội và các đối tượng khác: Đối 

tượng và gia đình tự lo tiền đi lại, tiền ăn. 
3. Rà soát và lập danh sách người khuyết tật 

- Tổ chức, triển khai rà soát, đăng ký danh sách khám sàng lọc bệnh và làm 
dụng cụ chỉnh hình cho người khuyết tật: Cán bộ xã hội cấp xã tham mưu UBND 
cấp xã thông báo rộng rãi để nhân dân biết thông tin, chủ động kịp thời liên hệ với 

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn phối hợp thực hiện rà soát tổng hợp, lập 
danh sách đăng ký khám lọc gửi phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, 

thành phố để tổng hợp báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (theo biểu 
mẫu đính kèm). 

                                                                 
2 Là đối tượng dưới 16 tuổi. 



3 
 

- Thông qua hệ thống Ban Bảo vệ trẻ em các xã, phường, thị trấn, cộng tác 
viên các thôn, làng để kết nối đến gia đình người khuyết tật được biết, chủ động 

đăng ký. 

- Thông qua các kênh: Hệ thống các tổ chức Hội, mạng lưới trong trường học 
ở các xã, thôn, làng để đội ngũ giáo viên và học sinh biết, vận động cộng đồng, gia 

đình đăng ký danh sách; tránh tình trạng còn nhiều đối tượng chưa biết đến thời 
gian thực hiện chương trình nên còn bỏ sót đối tượng. 

4. Thời gian tổ chức thực hiện: 
4.1. Thời gian rà soát, đăng ký: Từ ngày ký ban hành văn bản đến trước 

ngày 03/4/2023;  
4.2. Thời gian tổ chức khám sàng lọc (dự kiến): 03 ngày (từ ngày 13 đến 

ngày 15 tháng 4 năm 2023).  
4.3. Thời gian phẫu thuật và làm dụng cụ chỉnh hình: Ngay sau khám lọc 

và có chỉ định phẫu thuật. 
5. Phối hợp tổ chức thực hiện 

 5.1. Đề nghị các đơn vị có liên quan:  

- Sở Y tế, Bệnh viện Y Dược Cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh; Sở Giáo 

dục và Đào tạo; Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh, Hội nạn 
nhân chất độc da cam/Dioxin... theo chức năng, nhiệm vụ được giao có văn bản 
triển khai theo hệ thống rà soát, phối hợp với các đơn vị liên quan tại cấp xã lập 

danh sách theo đơn vị chuyển gửi Cán bộ thương binh - xã hội cấp xã đầu mối đối 
khớp tổng hợp, trình UBND cấp xã đăng ký danh sách gửi phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội huyện, thành phố tổng hợp báo cáo về Sở Lao động - 
TB&XH đầu mối phối hợp tổ chức khám lọc (đồng thời chia sẻ với các ngành liên 

quan cấp trên). Sở Lao động - TB&XH sẽ có kế hoạch phối hợp với ngành y tế 
tỉnh, các đơn vị có liên quan và Bệnh viện CH&PHCN tổ chức khám lọc. 

- Riêng Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội để đối khớp danh sách và có kế hoạch tổ chức khám sàng lọc cho người khuyết 

tật tại các địa bàn có nhiều người khuyết tật đăng ký khám và đưa đối tượng đến 
Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn để phẫu thuật; làm dụng 

cụ chỉnh hình....  
- Tăng cường công tác truyền thông, thông tin hoạt động phù hợp tại đơn vị, 

theo hệ thống ngành đến đối tượng. 
 5.2. Đề nghị phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành 

phố:  

- Báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố biết; chủ động ban hành văn 
bản đề nghị các đơn vị có liên quan cùng cấp phối hợp và triển khai đến Ủy ban 

nhân dân cấp xã, phường, thị trấn phối hợp thực hiện; trên cơ sở danh sách đăng ký 
của Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn, thực hiện rà soát, tổng hợp, lập danh sách 

và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để xây dựng kế hoạch liên ngành 
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cấp tỉnh, phối hợp Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn và các 
địa phương triển khai, tổ chức thực hiện khám lọc theo kế hoạch. 

- Thực hiện công tác truyền thông, thông tin hoạt động phù hợp tại đơn vị, 
theo hệ thống ngành đến đối tượng; chú trọng công tác truyền thông trên phương 
tiện thông tin đại chúng. 

 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào 

tạo, các tổ chức Hội có liên quan, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các 
huyện, thành phố quan tâm phối hợp triển khai thực hiện đạt hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Bệnh viện CH&PHCN Quy Nhơn; 
- Trung tâm BT&CTXH tỉnh; 
- Phòng TE-BĐG-PCTNXH; 
- Phòng HC-TH (đăng trang TTĐT Sở); 
- Lưu: VT, TGXH&GN.Tr18. 

    KT.GIÁM ĐỐC 
      PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 

     Bạch Thị Mân 

 

 

 

 

 

 


		2023-02-24T14:43:27+0700


		2023-02-24T16:24:21+0700


		2023-02-24T16:24:21+0700


		2023-02-24T16:24:21+0700




