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UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ Y TẾ 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số:          /KH-SYT                    Phú Thọ, ngày       tháng 10 năm 2021 

                  
KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật 

ngành Y tế tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2030 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 505/KH-UBND, ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ 

về việc thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật (NKT) tỉnh Phú Thọ giai đoạn 

2021-2030 theo Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 19/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030.  

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người 

khuyết tật (NKT) ngành Y tế Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2030 như sau: 

 I. MỤC TIÊU  

 1. Mục tiêu chung 

 Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Luật Người khuyết tật nhằm cải thiện chất 

lượng cuộc sống của người khuyết tật; tạo điều kiện để người khuyết tật tham gia bình 

đẳng vào các hoạt động của xã hội; xây dựng môi trường không rào cản bảo đảm quyền 

lợi hợp pháp của người khuyết tật và hỗ trợ người khuyết tật phát huy khả năng của mình. 

 Tiếp tục đẩy mạnh phát triển mạng lưới phục hồi chức năng (PHCN) từ tuyến tỉnh 

đến tuyến xã; đẩy mạnh triển khai các hoạt động phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng 

(PHCNDVCĐ). 

 2. Mục tiêu cụ thể 

 a) Giai đoạn 2021 - 2025 

- Hàng năm khoảng 90% người khuyết tật tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình 

thức khác nhau; 90% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật 

bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp sớm các dạng khuyết tật. 

 - Phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp 

2.500 người khuyết tật. 

- 80% công trình xây mới và 30% công trình cũ của các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật. 

- 80% cán bộ làm công tác trợ giúp người khuyết tật được tập huấn, nâng cao năng 

lực quản lý, chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật; 60% gia đình có người khuyết tật được tập 

huấn về kỹ năng, phương pháp chăm sóc phục hồi chức năng cho người khuyết tật. 

b) Giai đoạn 2026 - 2030 

- Hàng năm khoảng 90% người khuyết tật tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình 

thức khác nhau; 90% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật 

bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp sớm các dạng khuyết tật. 
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- Phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp 

2.500 người khuyết tật. 

- 100% công trình xây mới và 50% công trình cũ của các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật. 

- 85% cán bộ làm công tác trợ giúp người khuyết tật được tập huấn, nâng cao năng 

lực quản lý, chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật; 65% gia đình có người khuyết tật được tập 

huấn về kỹ năng, phương pháp chăm sóc phục hồi chức năng cho người khuyết tật. 

 II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP 

1. Công tác truyền thông chăm sóc sức khoẻ 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Người khuyết tật. Tăng cường 

truyền thông giáo dục sức khỏe để người dân, người bệnh, người nhà người bệnh hiểu rõ 

vai trò, tầm quan trọng của công tác PHCN trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

nhân dân, đặc biệt về phòng ngừa khuyết tật, phát hiện sớm, can thiệp sớm cho người 

khuyết tật. 

- Tăng cường các biện pháp bảo đảm cho người khuyết tật được tiếp cận các dịch 

vụ y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh; được hưởng các dịch vụ y tế có chất lượng. Xây 

dựng và áp dụng các chính sách ưu tiên, ưu đãi đối với người khuyết tật về sử dụng dịch 

vụ y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh. 

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tư vấn và cung cấp dịch vụ về chăm sóc 

sức khoẻ sinh sản. 

2. Phát hiện sớm, can thiệp sớm, phẫu thuật chỉnh hình và cung cấp dụng cụ 

trợ giúp cho người khuyết tật 

- Nâng cao năng lực thực hiện các dịch vụ phát hiện sớm những khiếm khuyết ở trẻ 

trước khi sinh và trẻ sơ sinh. 

- Triển khai thực hiện chương trình can thiệp sớm, phẫu thuật chỉnh hình, cung cấp 

dụng cụ trợ giúp người khuyết tật, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở. 

- Tiếp tục triển khai các hình thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức phổ 

thông về chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật; hướng dẫn người khuyết 

tật phương pháp phòng bệnh, tự chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng; 

3. Triển khai công tác phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng 

- Duy trì và đẩy mạnh triển khai chương trình PHCN dựa vào cộng đồng, phát hiện 

sớm, can thiệp sớm và PHCN cho người khuyết tật, chú ý đến đối tượng là trẻ em và phụ 

nữ khuyết tật, để mọi người biết cách chủ động phòng ngừa khuyết tật, tạo điều kiện 

những người khuyết tật được tiếp cận và hưởng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, 

phục hồi chức năng cũng như các dịch vụ khác của cộng đồng. 

- Tập huấn cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên trợ giúp người khuyết tật. 

- Tập huấn cho gia đình người khuyết tật về kỹ năng, phương pháp chăm sóc và 

phục hồi chức năng cho NKT. 

 4. Củng cố mạng lưới phục hồi chức năng 
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- Tiếp tục củng cố và kiện toàn mạng lưới phục hồi chức năng từ tỉnh đến 

xã/phường/thị trấn. 

- Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho chuyên khoa PHCN. 

- Tăng cường công tác đào tạo cán bộ có trình độ chuyên môn PHCN chuyên sâu; 

chú trọng công tác đào tạo liên tục; công tác chỉ đạo tuyến, tập huấn, bồi dưỡng chuyên 

môn về lĩnh vực PHCN. 

 III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp hiện hành và 

các nguồn tài trợ, viện trợ, huy động hợp pháp khác (nếu có). 

Lồng ghép các hoạt động của Chương trình trợ giúp người khuyết tật với các dự án 

phát triển trợ giúp xã hội và các chương trình, đề án về trợ giúp xã hội khác.  

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nghiệp vụ Y và Quản lý hành nghề 

Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực 

hiện Kế hoạch. 

2. Phòng Kế hoạch tài chính 

Tham mưu phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương; đề xuất bổ sung kinh 

phí; hướng dẫn, quản lý, sử dụng kinh phí các chương trình, đề án để thực hiện Kế hoạch. 

3. Các Phòng chức năng trực thuộc Sở Y tế 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, các phòng chuyên môn thuộc Sở chịu trách nhiệm 

tham mưu cho Lãnh đạo Sở công tác chỉ đạo và chịu trách nhiệm phối hợp hướng dẫn các 

nội dung liên quan đến việc tổ chức thực hiện Kế hoạch. 

4. Bệnh viện YDCT&PHCN 

 - Làm đầu mối tham mưu cho Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện các nội dung 

của Kế hoạch. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết về 

nội dung hoạt động hàng năm để thực hiện Kế hoạch; nhằm đảm bảo hiệu quả các mục 

tiêu đề ra. 

- Tổng hợp báo cáo định kỳ hằng năm hoặc đột xuất về Sở Y tế để tổng hợp báo 

cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh theo quy định. 

- Làm đầu mối tham mưu củng cố và kiện toàn mạng lưới PHCN theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế và các quy định hiện hành. 

- Làm đầu mối thực hiện công tác chỉ đạo tuyến về PHCN và PHCN dựa vào cộng 

đồng trên địa bàn tỉnh. 

 5. Chi cục Dân số phối hợp Bệnh viện Sản nhi 

 Tham mưu triển khai các nội dung liên quan sàng lọc trước sinh và sơ sinh theo 

các Văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, giúp phòng ngừa khuyết tật, phát hiện sớm, can 

thiệp sớm.  

6. Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch. 
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- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Bệnh viện YDCT&PHCN định kỳ hoặc 

đột xuất theo quy định. 

 Trên đây là Kế hoạch thực hiện chương trình trợ giúp người khuyết tật ngành y 

tế tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2030, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận:   
- GĐ, các PGĐ Sở (để b/cáo); 

- Các Phòng thuộc Sở; 

- Chi cục Dân số; 

- Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; 

- Lưu: VT, NVY&QLHN, BV YDCT&PHCN. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Giang Long 
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