
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /UBND-LĐTBXH 

V/v tổ chức kỷ niệm ngày Người 

khuyết tật Việt Nam 18/4/2022 

Hữu Lũng, ngày     tháng 4 năm 2022 

 

Kính gửi:  

 

 

- Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc; 

- - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- - Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện. 

 

Thực Công văn số 392/UBND-KGVX ngày 13/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam 

18/4/2022, UBNDhuyện Hữu Lũngyêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực 

hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Tăng cường các hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức và năng 

lực của chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, bản thân người khuyết tật và toàn xã 

hội trong thực hiện các quyền, chính sách của người khuyết tật; tập trung tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa Ngày 

người khuyết tật Việt Nam (18/4)với chủ đề “Hoà nhập và thích ứng, định 

hình tương lai”, phổ biến sâu rộng các nội dung của Luật Người khuyết tật và 

các văn bản hướng dẫn thi hành, Công ước của Liên hiệp quốc về quyền của 

người khuyết tật, Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21/6/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hiệp quốc 

về quyền của người khuyết tật. Qua đó nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của toàn xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc, trợ giúp người khuyết 

tật; khuyến khích, động viên, giúp cho người khuyết tật tự tin, vượt khó vươn 

lên trong cuộc sống, giảm bớt mặc cảm, thấy được sự quan tâm của Đảng, Nhà 

nước và toàn xã hội. 

(Thư đề nghị số 03/TB-LHH ngày 15/3/2022 của Liên hiệp Hội về người 

khuyết tật Việt Nam về việc tổ chức kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam 

18/4/2022 với chủ đề “Hoà nhập và thích ứng, định hình tương lai”gửi kèm).  

2. Các phòng, ban, ngành,tổ chức đoàn thể, UBND các xã, thị trấnthực 

hiện tốt các chính sách trợ giúp cho người khuyết tật đầy đủ, kịp thời theo quy 

điṇh; tổ chức tuyên truyền về công tác chăm sóc, giúp đỡ người khuyết tật, các 

chính sách liên quan đến người khuyết tật nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi 

thái độ và hành vi cư xử về vấn đề khuyết tật, tạo điều kiện thuận lợi để người 

khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ y tế, dịch vụ xã hội; tăng cường công 

tác trị liệu, phục hồi chức năng cho người khuyết tật, đặc biệt là trẻ em khuyết 

tật, tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật được khám bệnh, chữa bệnh và 

tiếp cận với các dịch vụ khám chữa bệnh trên địa bàn... 



2 

3. Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, cơ sở, chủ độngphối hợp với các 

cơ quan, đơn vịtổ chức các hình thức kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam 

18/4/2022 phù hợp, hiệu quả và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-

19. Lựa chọn một số cá nhân người khuyết tật tiêu biểu trong sản xuất, học tập 

để nêu gương người tốt, việc tốt và kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân 

điển hình thực hiện tốt công tác trợ giúp người khuyết tật.  

UBND huyện Hữu Lũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm 

túc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả hoạt động 

về UBND huyện (qua Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc) trước 

ngày 22/4/2022 để tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP UBND huyện,  

- Lưu: VT, LĐTBXH-DT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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