
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

                  VÀ XÃ HỘI 

 

Số:    3239  LĐTBXH-BTXH 

V/v xây dựng kế hoạch thực hiện 

Quyết định 1190/QĐ-TTg về Chương 

trình trợ giúp người khuyết tật         

giai đoạn 2021-2030 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Hà Nội, ngày  19  tháng  8  năm 2020 

 

 

 

       Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

           thành phố trực thuộc Trung ương   
 

 

 Thực hiện Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 

2021-2030, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan ở địa 

phương thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 1019/QĐ- 

TTg ngày 05/8/2020 về việc phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 

2012-2020, trên cơ sở đó nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương 

trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 theo quyết định số 

1190/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tập trung ưu tiên các hoạt 

động hỗ trợ người khuyết tật 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 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. 

2. Hàng năm bố trí ngân sách từ nguồn chi thường xuyên của địa phương,  

các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình liên quan khác để thực hiện 

các hoạt động của Chương trình. 

 Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, xin liên hệ với Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội (Cục Bảo trợ xã hội, 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại 024 37478672, fax 024 37478674) đồng thời 

gửi Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2030 nêu trên về Bộ trước ngày 

30/12/2020./. 
 

Nơi nhận:                  KT. BỘ TRƯỞNG 

- Như trên;                           THỨ TRƯỞNG 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tài chính; 

- Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Lưu: VP, Vụ KHTC, Cục BTXH.     
   

 

       Lê Tấn Dũng 
   



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

                VÀ XÃ HỘI 

 

Số:  3239  LĐTBXH-BTXH 

V/v xây dựng kế hoạch thực hiện 

Quyết định 1190/QĐ-TTg về Chương 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Hà Nội, ngày  19  tháng  8  năm 2020 

 

 
 

   Kính gửi:………………………………………………………. 

                                     ……………………………………………………….. 

 

Thực hiện Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 

2021-2030, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý Bộ, ngành liên 

quan thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 1019/QĐ –

TTg ngày 05/8/2020 về việc Phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 

2012-2020, trên cơ sở đó nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương 

trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 theo quyết định số 

1190/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tập trung ưu tiên các hoạt 

động hỗ trợ người khuyết tật 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 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. 

2. Hàng năm bố trí ngân sách từ nguồn chi thường xuyên của các bộ, 

ngành, cơ quan trung ương,  các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình 

liên quan khác để thực hiện các hoạt động của Chương trình. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, xin liên hệ với Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội (Cục Bảo trợ xã hội, 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội; điện thoại 024 37478672, fax 024 37478674) đồng thời định kỳ 

hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./. 

 
Nơi nhận:                  KT. BỘ TRƯỞNG 

- Như trên;                           THỨ TRƯỞNG 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tài chính; 

-  Lưu: VP, Vụ KHTC, Cục BTXH.     

                                                                                                

 

 

                                                                                                        Lê Tấn Dũng 
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