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  UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số:         /UBND-VXNV Ninh Thuận, ngày      tháng 4 năm 2022 

V/v triển khai thực hiện các 

hoạt động kỷ niệm Ngày 

Người khuyết tật Việt Nam 

18/4/2022 trên địa bàn tỉnh 

 

     

                                        Kính gửi: 

                                                        - Các Sở, ban ngành thuộc tỉnh; 

                                                        - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Tiếp nhận Thư đề nghị số 03/TB-LHH ngày 15/3/2022 của Liên hiệp Hội 

về Người khuyết tật Việt Nam về việc đề nghị tổ chức kỷ niệm Ngày Người 

khuyết tật Việt Nam 18/4/2022; Hướng dẫn về chủ đề và tổ chức Ngày Người 

khuyết tật Việt Nam 18/4/2022 kèm theo thư đề nghị. 

Để tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam 

18/4/2022 trên địa bàn tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả và thể hiện sự quan tâm 

đến người khuyết tật trên địa bàn tỉnh;  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao các sở, ban ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố khẩn 

trương triển khai các công việc sau đây: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, panô, áp phích, băng rôn về Ngày Người khuyết tật Việt Nam (ngày 

18/4); Tổ chức các hoạt động, sự kiện, hội thảo, hội nghị phù hợp với tình hình 

thực tế với chủ đề của năm 2022 là “Hòa nhập và thích ứng, định hình tương 

lai”. Tuyên truyền về Luật Người khuyết tật, Chương trình trợ giúp người 

khuyết tật giai đoạn 2011-2030, các chính sách có liên quan đến quyền lợi, trách 

nhiệm của người khuyết tật, để người dân nhất là người khuyết tật trên địa bàn 

biết và thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày Người khuyết tật Việt Nam 

và công tác chăm lo về đời sống, vật chất, tinh thần đối với người  trên địa bàn 

tỉnh. 

2. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với 

người khuyết tật theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 

của Chính phủ và các văn bản có liên quan trên địa bàn, đảm bảo kịp thời, đầy 

đủ, công khai, minh bạch. 

Tiếp tục thực hiện việc xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận 

khuyết tật (kể cả những trường hợp khuyết tật nhẹ theo Công văn 571/UBND-

VXNV ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh) nhằm tạo điều kiện cho người khuyết 

tật tiếp cận và được hỗ trợ một số trợ giúp của nhà nước đối với người khuyết 
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theo quy định. Cập nhật thường xuyên thông tin về người khuyết tật và nhu cầu 

trợ giúp phù hợp đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. 

3. Tùy theo điều kiện và tỉnh hình thực tế, tổ chức các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, thể thao phù hợp; những hoạt động thăm hỏi, động viên người khuyết 

tật có thành tích tiêu biểu trong lao động, học tập cũng như trong cuộc sống 

thường ngày. 

 Đề nghị các sở, ban ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố 

chủ động phối hợp triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh 

(thông qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo) trước 

ngày 25/4/2022./.  

 
 

 

Nơi nhận: 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT, PCT. Nguyễn Long Biên; 

 - Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- VPUB: LĐ, các Phòng ban; 

- Lưu: VT, VXNV. NVT. 

  

 

 

 

 

 

 
  Nguyễn Long Biên  
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