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KẾ HOẠCH 

Triển khai thí điểm mô hình gia đình nhận nuôi trẻ em có hoàn cảnh  

đặc biệt khó khăn có thời hạn trên địa bàn huyện Chi Lăng 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; Kế 

hoạch số 46/KH-SLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội, về việc triển khai 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. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch 

triển khai mô hình gia đình nhận nuôi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có 

thời hạn trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau: 

I. NỘI DUNG  

1. Khảo sát, phân loại đối tượng trên địa bàn huyện Chi Lăng để triển khai 

mô hình. 

2. Triển khai thực hiện trợ giúp cho các đối tượng: Các đối tượng được 

chọn thí điểm thực hiện mô hình sẽ được nhận hỗ trợ hàng tháng cho trẻ và gia 

đình nuôi dưỡng trẻ bằng mức Chính phủ quy định hiện hành cho đối tượng bảo 

trợ xã hội, ngoài ra còn được hỗ trợ 01 lần để mua sắm đồ dùng cá nhân cho trẻ 

trong thời gian triển khai thực hiện. 

3. Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả tình hình triển khai thực hiện mô 

hình trên địa bàn. 

II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG 

1. Đối tượng  

Thực hiện mô hình để thân nhân, họ hàng hoặc người thay thế khác nuôi 

dưỡng trẻ em có HCĐBKK khi không còn bố, mẹ hoặc bố, mẹ không thể hoặc 

không phù hợp để chăm sóc, nuôi dưỡng. Việc bảo vệ, nuôi dưỡng và chăm sóc 

trẻ em được thực hiện tại gia đình nhận nuôi dưỡng, chăm sóc và được cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt, có sự giám sát của nhân viên công tác xã hội có chuyên 

môn.  

2. Số lượng: 20 trẻ em. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian  

-  Khảo sát, phân loại đối tượng: Từ ngày 20 đến ngày 26/7/2022. 
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- Thực hiện trợ giúp cho trẻ và gia đình chăm sóc trẻ: Từ tháng 7 đến tháng 

12/2022. 

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện mô hình: Tháng 10 đến 

tháng 12 năm 2022. 

 2. Địa điểm: Tại huyện Chi Lăng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

- Phòng Bảo trợ xã hội – Trẻ em: Chủ trì phối hợp với Phòng Lao động, 

Thương binh, Xã hội – Dân tộc  huyện Chi Lăng tổ chức triển khai thực hiện theo 

Kế hoạch này. 

- Phòng Kế hoạch – Tài chính: Bố trí kinh phí thực hiện từ nguồn Đề án 

488 để thực hiện mô hình; Phối hợp với phòng Bảo trợ Xã hội – Trẻ em giám sát, 

thực hiện chi trả và thanh toán theo qui định hiện hành. 

- Văn phòng Sở: Phối hợp với Phòng Bảo trợ xã hội – Trẻ em, bố trí các 

điều kiện cần thiết để thực hiện khảo sát, phân loại đối tượng và kiểm tra, giám 

sát mô hình.   

2. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện Chi Lăng: 
Lập danh sách, ấn định số lượng trẻ em đủ điều kiện thụ hưởng để thực hiện mô 

hình gửi về Phòng Bảo trợ xã hội – Trẻ em trước ngày 20/7/2022 (gửi vào mail 

phongbtxhls@gmail.com). Cử 01 lãnh đạo và 01 công chức phối hợp với Phòng 

Bảo trợ xã hội – Trẻ em thực hiện theo các nội dung. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai mô hình gia đình nhận nuôi trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn có thời hạn trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2022. Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Lao động, Thương binh, Xã 

hội – Dân tộc huyện Chi Lăng phối hợp triển khai, thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- UBND huyện Chi Lăng (PHCĐ); 

- Phòng LĐ,TB,XH-DT huyện Chi Lăng (T/hiện); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng: BTXHTE; KH-TC; 

- C, PCVP Sở; 

- Lưu: VT, BTXHTE. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đàm Văn Chính 
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