
    ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH  

  

Số:        /UBND-LĐTBXH 
V/v rà soát trẻ khuyết tật vận động; 

trẻ chậm phát triển trí tuệ, tự kỷ; trẻ 

khiếm thính có nhu cầu khám sàng 

lọc, tư vấn, tiếp nhận phục hồi chức 

năng tập trung và trẻ có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn và chăm sóc, nuôi 

dưỡng tại Làng trẻ SOS Hà Nội 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

   Trùng Khánh, ngày      tháng 2 năm 2023 

   

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 219/SLĐTBXH-TE&BĐG ngày 17/02/2023 của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc rà soát trẻ khuyết tật vận động; trẻ 

chậm phát triển trí tuệ, tự kỷ; trẻ khiếm thính có nhu cầu khám sàng lọc, tư vấn, 

tiếp nhận phục hồi chức năng tập trung và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 

chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ SOS Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện đề nghị: 

 Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp danh sách trẻ em 

khuyết tật vận động; trẻ chậm phát triển trí tuệ, tự kỷ; trẻ khiếm thính có nhu cầu 

khám sàng lọc, tư vấn, tiếp nhận phục hồi chức năng tập trung do Trung tâm 

phục hồi chức năng cho người khuyết tật Thụy An tổ chức khám; Trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhu cầu vào Làng trẻ SOS Hà Nội chăm sóc, 

nuôi dưỡng với các điều kiện tiêu chuẩn như sau:  

1. Trẻ có nhu cầu khám sàng lọc, tư vấn, tiếp nhận phục hồi chức 

năng tập trung, cần các điều kiện, tiêu chuẩn sau: 

- Đối tượng khám tuyển: Trẻ khuyết tật vận động; trẻ chậm phát triển trí 

tuệ, tự kỷ; trẻ khiếm thính. 

- Điều kiện được xét tuyển, quyền lợi của trẻ em khuyết tật khi đi khám 

tuyển và phục hồi chức năng: 

+ Có khả năng phục hồi, cần được phục hồi chức năng tập trung. 

+ Độ tuổi từ 6 đến 16 tuổi. 

+ Trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số…(ưu tiên tiếp 

nhận trẻ khuyết tật thuộc diện chính sách). 

- Các dịch vụ được hưởng: 

+ Khám, chẩn đoán và tư vấn miễn phí. 

+ Bố trí chỗ ở, chế độ ăn, tư trang cá nhân, đồ, đồ dùng, dụng cụ học tập, 

sinh hoạt… 
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+ Chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, cung cấp dụng cụ trợ giúp, 

phẫu thuật chỉnh hình. 

+ Giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập cả 3 cấp, can thiệp trẻ tự kỷ. 

+ Hướng nghiệp dạy nghề may đo, thuê ren, nấu ăn, sản xuất tranh đá 

quý, tranh bút lửa, sản xuất hương thơm, sản xuất hoa lụa… 

+ Giới thiệu việc làm (nếu đủ điều kiện) 

(Tất cả chi phí trên gia đình không phải đóng góp). 

2. Trẻ có nhu cầu được tiếp nhận vào Làng trẻ SOS Hà Nội chăm sóc, 

nuôi dưỡng cần các điều kiện, tiêu chuẩn như sau: 

Đối tượng và tiêu chuẩn tuyển chọn: 

- Mồ côi cả cha và mẹ; 

+ Bị bỏ rơi không có người nhận; 

+ Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy 

định hiện hành của pháp luật; 

+ Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại là mẹ hoặc cha đang hưởng chế độ 

chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ, nhà xã hội; 

+ Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại là mẹ hoặc cha đang trong thời 

gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi 

phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai 

nghiện bắt buộc; 

+ Cả cha và mẹ đều mất tích theo quy định của pháp luật; 

+ Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo 

trợ xã hội, nhà xã hội;  

+ Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam 

hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo 

dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

+ Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại là 

mẹ hoặc cha đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, 

nhà xã hội; 

+ Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại là 

mẹ hoặc cha trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp 

hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục 

bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

+ Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ 

xã hội, nhà xã hội và người còn lại là mẹ hoặc cha đang trong thời gian chấp 

hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành 

chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 
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+ Là con của người đơn thân nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 

+ Cả cha và mẹ đều là người khuyết tật (có xác nhận khuyết tật của cơ quan 

chức năng), hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có khả năng nuôi dưỡng con; 

+ Trẻ có độ tuổi từ sơ sinh đến 10 tuổi; 

+ Trẻ phát triển bình thường về thể chất và tinh thần, không mắc các bệnh 

truyền nhiễm, không tàn tật (HIV, viêm gan B, câm, điếc, mù, chậm phát triển…). 

- Chế độ được hưởng: 

+ Được hưởng chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc theo tiêu chuẩn của Làng 

SOS Việt Nam, của UBND thành phố Hà Nội trong suốt quá trình sinh hoạt và 

học tập tại Làng đến khi trưởng thành; 

+ Được hưởng chế độ đào tạo nghề (Đại học, Cao đẳng, Trung cấp 

chuyên nghiệp, học nghề); 

+ Được hưởng chế độ bán tự lập sau khi đã tốt nghiệp các chương trình 

đào tạo nghề và bắt đầu đi làm (Làng sẽ tiếp tục cấp một phần tài chính trong 3 

năm đầu trẻ đi làm sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo nghề); 

+ Ngoài các tiêu chuẩn chế độ trên, trẻ còn được Làng triển khai chương 

trình tìm người đỡ đầu cho trẻ theo quy định của tổ chức Làng trẻ em SOS Quốc 

tế mang lại nhiều điều kiện về vật chất, tinh thần cho trẻ. 

- Hồ sơ và trình tự tiếp nhận: Hồ sơ trẻ tiến hành lập theo quy định dành 

cho đối tượng bảo trợ xã hội và một số mẫu quy định riêng của Làng trẻ SOS 

Việt Nam (Làng sẽ cung cấp và hướng dẫn cụ thể khi phối hợp với Phòng 

LĐTBXH xuống gia đình khảo sát thực tế). 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương nghiêm túc triển 

khai thực hiện nội dung trên; Danh sách các xã, thị trấn gửi nhu cầu về Ủy ban 

nhân dân huyện (qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Đ/c Ngân) 

trước ngày 10/3/2023 để tổng hợp gửi cấp trên theo quy định./. 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên;                                                                        

- CT, các PCT UBND huyên; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Lưu: VT; LĐTBXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Chu Thị Vinh 
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