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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật,  

người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022  

 

 Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 04/4/2022 của UBND thành 

phốvề triển khai Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người 

khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022, UBND phường 

ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 
 I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

 1. Mục tiêu 

 a) Triển khai có hiệu quả các hoạt động, chính sách trợ giúp pháp lý cho 

người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo quy định của 

Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản có liên quan, đảm bảo 100% 

người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý được cung cấp dịch vụ pháp lý 

miễn phí khi có yêu cầu. 

 b) Đẩy mạnh công tác phối hợp các hoạt động truyền thông các hoạt động, 

chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về 

tài chính. 

 2. Yêu cầu 

 a) Bám sát nội dung chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật theo 

quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, Quyết định số 09/QĐ-BTP ngày 07/01/2022 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính 

sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài 

chính năm 2022. 

 b) Các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật 

có khó khăn về tài chính phải thiết thực, phù hợp với đặc thù của từng dạng 

khuyết tật của người khuyết tật.  

 c) Việc triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, 

người khuyết tật có khó khăn về tài chính cần có sự tham gia, phối hợp kịp thời, 

có chất lượng, chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là các cơ 

quan, tổ chức về người khuyết tật, có thể lồng ghép với các hoạt động trợ giúp 

pháp lý khác nhằm đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ 

nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật 

có khó khăn về tài chính 

 Thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật 

có khó khăn về tài chính, đảm bảo người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn 

về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý khi có nhu cầu; phối hợp thực hiện 
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tham gia tố tụng các vụ việc và tư vấn chính sách đặc thù dành cho người khuyết 

tật theo các dạng khuyết tật khác nhau , ở tổ dân phố nơi nhiều người khuyết tật 

có nhu cầu trợ giúp pháp lý, trẻ mồ côi phường, trường học, cơ sở kinh doanh và 

các tổ chức khác của người khuyết tật.  

 - Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý nhà nước tỉnh, UBND phường. 

 - Thời gian thực hiện: Cả năm. 

 3. Thực hiện truyền thông, tăng cường khả năng tiếp cận trợ giúp 

pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính 

 a) Truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp 

pháp lý của người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính bằng các 

hình thức, nội dung phù hợp với các dạng tật của người khuyết tật thông qua các 

phương tiện thông tin đại chúng, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội 

hoặc các hình thức truyền thông khác.  

Lồng ghép việc truyền thông về nội dung Luật Trợ giúp pháp lý, các hoạt 

động trợ giúp pháp lý và quyền trợ giúp pháp lý của người khuyết tật với các 

Chương trình, Đề án khác về người khuyết tật tại tại các tổ dân phố có nhiều 

người khuyết tật sinh sống, cơ sở kinh doanh. 

 - Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với: Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý nhà nước tỉnh, Công chức VH-XH phụ trách lĩnh vực LĐTB-XH; 

UBND phường. 

 - Thời gian thực hiện: Cả năm.  

 b) Tổ chức các hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý trọng tâm nhân 

Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12) bằng các hình thức phù hợp. 

 - Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với: Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý nhà nước tỉnh, UBND phường 

 - Thời gian thực hiện: Quý  II, IV.  

 4. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp 

pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính 

  Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý 

cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính và các văn bản 

quy phạm pháp luật có liên quan.  

 - Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với: Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý nhà nước tỉnh; UBND phường (phối hợp); Hội bảo trợ người khuyết 

tật và trẻ mồ côi thành phố, các cơ sở trợ giúp xã hội, trường học, cơ sở kinh 

doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật. 

 - Thời gian thực hiện: Cả năm. 
 III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người 

khuyết tật có khó khăn về tài chính được bố trí theo quy định của Luật Ngân sách 

Nhà nước; được huy động từ nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân và nguồn 

kinh phí hợp pháp khác (nếu có).  
 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Công chức Tư pháp 
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 - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các tổ dân phố có liên quan 

trực tiếp triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

 - Phối hợp thực hiện khảo sát, đánh giá kết quả, nhu cầu thực hiện trợ giúp 

pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính. 

 - Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Kế hoạch; lập dự toán 

kinh phí trình cấp có thẩm quyền xét duyệt; báo cáo những khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện Kế hoạch. 

 2. Công chức Tài chính- Kế toán 

 Phối hợp với công chức Tư pháp tham mưu phương án bố trí kinh phí thực 

hiện Kế hoạch theo quy định, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách; hướng 

dẫn chế độ chi và thanh quyết toán theo quy định. 

 3. Công chức Văn hóa- xã hội 

 Giao công chức Văn hóa- xã hội phụ trách lĩnh vực Lao động thương binh- 

xã hội phối hợp với công chức Tư pháp triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 

này.  

 Trên đây là kế hoạch triển khai trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, 

người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022 của UBND phường Hà Huy 

Tập ./. 

 
Nơi nhận: 
- Phòng Tư pháp; 

- Chủ tịch, PCT UBND phường; 

- CC: Tài chính- kế toán; VHXH; 

- Các Tổ dân phố; 

- Lưu: VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

      Nguyễn Thị Kim Hoa 
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