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KẾ HOẠCH 

Thực hiện  Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 

và tầm nhìn đến năm 2030”  trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND, ngày 26/5/20017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 

2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề 

án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến 

năm 2030" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành trong việc cụ thể hóa Quyết 

định số 488/QĐ-TTg, ngày 14/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt 

Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn 

đến năm 2030”. 

- Nhằm phát huy tiềm năng nội lực, lợi thế của tỉnh, tranh thủ tối đa các 

nguồn lực hỗ trợ của cộng đồng, xã hội thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của 

tỉnh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; góp phần nâng cao khả năng tự đảm 

bảo an sinh, nâng cao tinh thần, vật chất cho người dân, đảm bảo công bằng, ổn 

định xã hội và phát triển bền vững. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện Đề án đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội đúng trọng tâm, trọng 

điểm, hiệu quả và bám sát đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước, phù hợp với định hướng, quy hoạch, chương trình và kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh từng giai đoạn cụ thể; lồng ghép các hoạt động vào quá 

trình xây dựng, triển khai chiến lược, kế hoạch phát triển về lao động và xã hội. 

Trợ giúp xã hội phải phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội và khả 

năng huy động, cân đối nguồn lực của tỉnh và từng bước tiếp cận với mức sống 

tối thiểu từng thời kỳ; ưu tiên người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người 

nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Đảm bảo công tác an sinh xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng 

của các cấp các ngành, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.  Khuyến khích các 

tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia trợ giúp xã hội. 

II. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung 
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a) 100% đối tượng gặp khó khăn đột xuất được trợ giúp kịp thời; mở rộng 

người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không có lương hưu và trợ cấp của Nhà 

nước sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khó khăn, đặc biệt khó 

khăn, vùng dân tộc thiểu số được hưởng trợ cấp xã hội. 

b) 100% đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp bảo trợ  xã hội được điều 

chỉnh nâng mức trợ cấp xã hội hàng tháng kịp thời theo Nghị định của Chính 

phủ; tổ chức triển khai áp dụng các chính sách trợ giúp đối với trẻ em dưới 36 

tháng tuổi, phụ nữ mang thai thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó 

khăn sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khó khăn, đặc biệt khó khăn, 

vùng dân tộc thiểu số; thực hiện kịp thời chính sách đối với người cao tuổi 

không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội diện mở rộng được hưởng trợ cấp 

xã hội. 

c) 70% người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cung cấp dịch vụ trợ 

giúp xã hội phù hợp với nhu cầu, trong đó tối thiểu 30% đối tượng được cung 

cấp dịch vụ trợ giúp xã hội toàn diện.  

2. Mục tiêu cụ thể 

- Tổ chức lồng ghép tuyên truyền đa dạng, phổ biến quan điểm chủ 

trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trợ giúp xã hội, vận động xã hội 

nhằm thay đổi cách thức trợ giúp xã hội theo hướng tiên tiến, hiệu quả, nâng 

cao nhận thức về trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc bảo 

vệ, chăm sóc và trợ giúp đối tượng trợ giúp xã hội. 

- Duy trì 100% đối tượng gặp khó khăn đột xuất được trợ giúp kịp thời; 

điều chỉnh nâng mức trợ cấp xã hội hàng tháng kịp thời  theo Nghị định của 

Chính phủ; tổ chức triển khai áp dụng các chính sách trợ giúp đối với trẻ em 

dưới 36 tháng tuổi, phụ nữ mang thai thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn 

cảnh khó khăn sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khó khăn, đặc biệt 

khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; thực hiện kịp thời chính sách đối với người 

cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội diện mở rộng được 

hưởng trợ cấp xã hội. 

- Tập huấn lồng ghép kiến thức, kỹ năng chăm sóc, trợ giúp xã hội cho  

cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên làm công tác trợ giúp xã hội.  

III. CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ 

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng 

trong công tác trợ giúp xã hội 

a) Nội dung: Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về trợ giúp xã hội, vận động xã hội nhằm 

thay đổi cách thức trợ giúp xã hội theo hướng tiên tiến, nâng cao nhận thức về 

nghĩa vụ và trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc bảo vệ, 

chăm sóc và trợ giúp đối tượng trợ giúp xã hội (lồng ghép trong các chương 

trình truyền thông về lĩnh vực trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2022). 

b) Đơn vị chủ trì: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

c) Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố.  
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2. Tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm 

công tác trợ giúp xã hội 

a) Nội dung: Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức  

Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã, thị trấn, cộng tác viên làm công tác 

xã hội tại thôn, bản, khối, phố về chính sách trợ giúp của nhà nước, kiến thức, 

kỹ năng chăm sóc, trợ giúp xã hội cho đối tượng; nâng cao năng lực cán bộ 

quản lý về trợ giúp xã hội và công tác xã hội. 

b) Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

c) Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố. 

3. Thí điểm mô hình gia đình, cá nhân nhận nuôi trẻ em có thời hạn, trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người cao tuổi, người khuyết tật không 

có người chăm sóc phụng dưỡng năm 2022. 

a) Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

b) Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Từ nguồn kinh phí được phân bổ theo Quyết định số 8668/QĐ-SLĐTBXH 

ngày 20/12/2021 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc 

giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. 

       V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

        1. Phòng Bảo trợ xã hội – Trẻ em: Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên 

môn của Sở, các cơ quan liên quan tổ chức, triển khai, thực hiện Kế hoạch này. 

Tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng.  

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch. Phối 

hợp với phòng Bảo trợ xã hội – Trẻ em giám sát việc thực hiện chi và thanh quyết 

toán theo quy định hiện hành. 

 3. Các phòng chuyên môn liên quan trên cơ sở chức năng nhiệm vụ tham 

mưu thực hiện. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội 

giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 

2022, đề nghị các phòng chức năng tổ chức triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tài chính (PHTH);  
- Lãnh đạo sở ; 

- CVP; Phòng KHTC; BTXHTE;                                                                                                                                                                              

- Lưu: VT; BTXHTE.                                                                                           

 KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đàm Văn Chính 
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