
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VX 

V/v triển khai các hoạt động 

truyền thông Ngày Quốc tế 

người khuyết tật (03/12/2022) 

và báo cáo công tác người 

khuyết tật năm 2022 

Kon Rẫy, ngày       tháng      năm 

 Kính gửi:  

- Các Phòng: Giáo dục & Đào tạo; Văn hóa & 

Thông tin; Tư pháp; Lao động - TB & XH; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Trung tâm VH-TT-DL&TT;  

- UBND các xã, thị trấn. 

 

   

Thực hiện Công văn số 2586/SLĐTBXH-TGXHVGN ngày 24/11/2022 của 

Sở Lao động-TB&XH về việc đề nghị triển khai các hoạt động truyền thông 

Ngày Quốc tế người khuyết tật (03/12/2022) và báo cáo công tác người khuyết 

tật năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị nêu trên quan tâm, tổ chức các 

hoạt động vì người khuyết tật, hoạt động truyền thông nhân Ngày Quốc tế người 

khuyết tật (03/12/2022), như sau: 

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, bằng nhiều hình thức truyền 

thông phù hợp phổ biến rộng rãi: Các nội dung, văn bản pháp luật và kế hoạch 

của Ủy ban nhân dân huyện có liên quan người khuyết tật; các chế độ, chính 

sách dành cho người khuyết tật; các gương người khuyết tật tiêu biểu vượt qua 

khó khăn, vươn lên trong cuộc sống… trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

thông tin điện tử; truyền thanh - truyền hình của huyện; phát thanh cấp xã và các 

thôn, làng.  

Thực hiện treo băng rôn tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị với các 

thông điệp:  

- Cộng đồng, xã hội cùng chung tay giúp đỡ người khuyết tật - Không để ai 

bị bỏ lại phía sau. 

- Mọi cá nhân có trách nhiệm tôn trọng và giúp đỡ người khuyết tật. 

- Gia đình người khuyết tật nâng cao trách nhiệm bảo vệ, nuôi dưỡng, chăm 

sóc người khuyết tật. 

- Người khuyết tật hãy tự tin vào chính mình, vươn lên trong cuộc sống, 

hòa nhập cộng đồng. 

 - Thúc đẩy bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới đối với người 

khuyết tật. 
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- Sống độc lập - Tự tin hoàn nhập. 

- Tự tin vận động - tự tin vui sống. 

- Cải thiện chức năng, mở rộng cơ hội. 

- Gia đình đồng hành cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật. 

- Hãy nhìn vào người khuyết tật như nhìn vào chính mình. 

- Phá vỡ tự ti - Sẻ chia bình đẳng! 

- Bạo lực với người khuyết tật: Tội Ác ! 

Đề nghị các đơn vị, địa phương theo tình hình thực tế địa phương, đơn vị 

thực hiện các hình thức truyền thông phù hợp khác và báo cáo kết quả triển khai, 

thực hiện các hoạt động truyền thông Ngày Quốc tế người khuyết tật 

03/12/2022.  

2. Công tác báo cáo: Yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện chế độ 

báo cáo công tác người khuyết tật năm 2022, kết quả triển khai, thực hiện nhiệm 

vụ được giao theo các kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện1 trước ngày 

12/12/2022 để kịp thời tổng hợp báo cáo chung  

(Có biểu mẫu kèm theo). 

3. Giao Phòng Lao động - TBXH: Chủ trì, hướng dẫn UBND các xã, thị 

trấn tổ chức thực hiện; phối hợp với các đơn vị có liên quan, trên cơ sở báo cáo 

của các đơn vị, địa phương tổng hợp hoàn thành báo cáo UBND huyện, Sở Lao 

động-TB&XH tỉnh đúng thời gian quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai, thực 

hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện (đ/b); 

- Lưu: VT-PLĐTBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Hồng Thu 

 

                                           
1 Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 5/2/2021 về Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn 

huyện giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 17/6/2021 về triển khai thực hiện Chương trình trợ 

giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng 

đồng trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025. 
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