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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         
Số:             /BC-UBND TP. Hải Dương, ngày       tháng     năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Kế hoạch 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 thành phố năm 2022

 
          Thực hiện Công văn số 54/SLĐTBXH-BTXH ngày 06/01/2023 của Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh về việc báo cáo thực hiện Kế hoạch 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 bản tỉnh Hải Dương năm 2022.

UBND thành phố Hải Dương báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 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 năm 2022 trên địa bàn thành phố như sau:

I. Những kết quả đạt được
1. Công tác chỉ đạo, điều hành:
UBND thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác bảo trợ 

xã hội và công tác Người khuyết tật năm 2022, cụ thể: Công văn số 
593/UBND-LĐTBXH ngày 18/3/2022 về việc chấn chỉnh thực hiện chính sách 
trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội; Công văn số 883/ UBND-
LĐTBXH ngày 14/4/2022 về việc tổ chức các hoạt động nhân ngày Người 
khuyết tật 18/4... Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận 
thức cho cán bộ và nhân dân về chính sách trợ giúp xã hội như Luật người 
khuyết tật, Luật Người cao tuổi, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP, Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP, Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH... và các văn bản hướng 
dẫn thi hành trên hệ thống phát thanh từ thành phố đến các phường, xã. 

2. Công tác tuyên truyền
Công tác tuyên truyền Luật Người khuyết tật, các chính sách hỗ trợ đối 

với người khuyết tật, đặc biệt tuyên truyền các nội dung Kế hoạch 364/KH-
UBND ngày 15/9/2021 của UBND thành phố về 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 thành phố Hải Dương giai đoạn 
2021-2030 luôn được chú trọng, hình thức tuyên truyền đa dạng, được triển khai 
thường xuyên thông qua các hình thức như: hệ thống Đài phát thanh từ thành 
phố đến phường xã; băng rôn tuyên truyền; các buổi trợ giúp pháp lý cho người 
khuyết tật, tập huấn chính sách Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho 
người khuyết tật nhằm từng bước nâng cao nhận thức của cộng đồng, xã hội về 
Người khuyết tật trong các lĩnh vực như: y tế, văn hóa, giáo dục, thể dục, thể 
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thao, tiếp cận và sử dụng các phương tiện giao thông và các công trình xây dựng 
công cộng, hòa nhập cộng đồng.

 3. Kết quả thực hiện các nội dung Kế hoạch
Tính đến tháng 12/2022, toàn thành phố có toàn thành phố có 735 người 

tâm thần được hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng theo Nghị định 20/2021/NĐ-
CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội. (tương 
đương 0,27 % dân số). Trong đó, tâm thần phân liệt có 215 người, rối loạn tâm 
thần có 450 người, còn lại là các loại đối tượng tâm thần khác. Trẻ tự kỷ có 128 
trẻ. Phần lớn các gia đình có người tâm thần đã nhiều lần đưa người tâm thần 
đến điều trị tại các bệnh viện tại thời điểm điều trị bệnh tình thuyên giảm xong 
một thời gian trở về gia đình bệnh lại tái phát, có nhiều trường hợp bệnh tiến 
triển nặng gia đình không kiểm soát được nên để người tâm thần bỏ đi lang 
thang hoặc nhốt, xích tại gia đình, nhiều trường hợp người tâm thần đánh trọng 
thương người thân, hàng xóm thậm chí gây ra những vụ án nghiêm trọng.  
Người rối nhiễu tâm trí là người tự ti, thiếu tự tin, sống khép mình, không muốn 
giao tiếp do mặc cảm về bệnh tật và bị kỳ thị phân biệt đối xử; dễ bị kích động 
dẫn đến hành vi phá phách hoặc tự làm hại bản thân, gia đình hoặc người xung 
quanh; có cảm giác cô đơn, bị cô lập trong cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày. 
Người bị rối nhiễu tâm trí nếu không được tư vấn, trị liệu tâm lý kịp thời sẽ trở 
thành mắc bệnh tâm thần. Trẻ tự kỷ (còn được gọi là “rối loạn phổ tự kỷ”) là 
người mắc một dạng bệnh trong nhóm rối loạn phát triển xâm nhập, ảnh hưởng 
đến nhiều mặt về sự phát triển của trẻ nhưng chủ yếu là: khiếm khuyết về 
tương tác xã hội, khiếm khuyết về giao tiếp (không lời và lời nói), các hành vi 
bất thường hoặc các mối quan tâm bị thu hẹp, rập khuôn và lặp lại. Trẻ mắc 
bệnh tự kỷ nếu không được can thiệp sớm sẽ trở thành người không bình 
thường, không hoà nhập được với xã hội.

Tỷ lệ người tâm thần được tiếp cận y tế chiếm tỷ lệ 80%. Tất cả người 
tâm thần có bệnh án của bệnh viện chuyên khoa tâm thần khi được chuyển hồ sơ 
đến trạm y tế phường, xã sẽ được theo dõi, cấp thuốc miễn phí hằng tháng. Chỉ 
có một số bộ phận nhỏ chưa sao được bệnh án hoặc mua thuốc điều trị ngoài sẽ 
không có hồ sơ theo dõi tại trạm. 

Tỷ lệ trẻ sơ sinh cho đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện tự kỷ: 128/128 trẻ, 
chiếm tỷ lệ 100%.

Số trẻ em tự kỷ được phục hồi chức năng: 55/128 trẻ, chiếm tỷ lệ 43% do 
chi phí phục hồi tại các bệnh viện lớn và bản thân chủ quan từ gia đình chưa bố 
trí tham gia việc phục hồi cho trẻ. Năm 2022, UBND thành phố giới thiệu 05 
Người khuyết tật tham gia học văn hóa và 07 Người khuyết tật tham gia học 
nghề tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương (đều là trẻ tự kỷ và thiểu 
năng trí tuệ). Sau khi học nghề tại Trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh, khi hoàn 
thành khóa học, nếu đủ khả năng, người khuyết tật sẽ được giới thiệu việc làm 
tại các công ty trong toàn tỉnh.

Tỷ lệ trẻ em tự kỷ được tiếp cận giáo dục: 95/128 trẻ, chiếm tỷ lệ 74,2%, 
bao gồm cả các cơ sở công lập và tư thục từ bậc Mầm non cho đến phổ thông. 
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Một số cơ sở điển hình như: Trường THCS Võ Thị Sáu, trường Mầm non Hy 
vọng, TT Giáo dục đặc biệt Ánh Dương. Hiện nay, trẻ tự kỷ nói riêng và trẻ 
khuyết tật nói chung được khuyến khích học hòa nhập tại tất cả các trường học 
và có chế độ chính sách riêng dành cho giáo viên dạy trẻ khuyết tật. 

Tỷ lệ gia đình có người tâm thần được tập huấn: Năm 2022, UBND thành 
phố đã phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương tổ chức 
tập huấn một số chính sách về người khuyết tật, kỹ năng chăm sóc người khuyết tật 
cho đại diện 120 người khuyết tật, hộ gia đình chăm sóc người khuyết tật tại 4 đơn 
vị: Tứ Minh, Nam Đồng, Ái Quốc, Quyết Thắng; tập huấn kỹ năng chăm sóc người 
tâm thần,trẻ tự kỷ đối với 60 đại diện hộ gia đình tại 03 đơn vị: Việt Hòa, Thanh 
Bình, Quang Trung.

Công tác chăm lo, động viên tinh thần cho Người tâm thần, trẻ em tự kỷ 
và người rối nhiễu tâm trí luôn được thành phố quan tâm triển khai thực hiện 
kịp thời, đúng quy định. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện xuyên suốt 
những chủ trương, chính sách, chương trình liên quan đến Người tâm thần, trẻ 
em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí đã thật sự phát huy hiệu quả, từng bước ổn 
định, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, góp phần phát triển kinh 
tế - xã hội địa phương.

II. Đánh giá chung
1. Ưu điểm

Việc thực hiện các chính sách, pháp luật đối với Người tâm thần, trẻ em tự 
kỷ và người rối nhiễu tâm trí thời gian qua ở các địa phương, đơn vị đã đạt được 
nhiều kết quả tích cực. Việc giải quyết chế độ trợ cấp xã hội thường xuyên, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ mai táng phí, công tác chăm sóc sức khỏe, các chế độ, 
chính sách giáo dục đối với trẻ tự kỷ được thực hiện đầy đủ, đảm bảo theo quy 
định của Nhà nước.

Người dân đều thấy rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người 
Người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí thông qua việc thụ 
hưởng chế độ theo chính sách hiện hành, từ đó, vừa động viên, khích lệ Người 
tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí và thân nhân của họ cố gắng 
vươn lên ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến Người tâm thần, 
trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí đã được triển khai, qua đó người dân đã 
nắm bắt được những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
đối với Người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí để cùng với địa 
phương thực hiện và giám sát thực hiện.

2. Tồn tại, hạn chế
 Hiện tại, có một bộ phận giáo viên dạy trẻ khuyết tật trí tuệ, tự kỷ, rối 

nhiễu tâm trí, tâm thần tại các cơ sở giáo dục chưa được đào tạo chuyên sâu, 
định kỳ, thường xuyên nên còn gặp khó khăn, lúng túng trong việc dạy trẻ. 
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 Cấp thành phố chưa có cơ sở giáo dục đặc biệt công lập. Các cơ sở giáo 
dục tư thục chi phí dạy trẻ cao, do đó nhiều gia đình có thu nhập thấp không thể 
cho trẻ theo học hoặc phục hồi chức năng. 

 Nhiều gia đình có bệnh nhân tâm thần có nguyện vọng đưa bệnh nhân 
vào nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, tuy nhiên cơ sở trợ giúp xã hội hiện tại 
chỉ tiếp nhận bệnh nhân không còn thân nhân tại cộng đồng. 

III. Kiến nghị
- Mở các lớp đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ giáo viên dạy trẻ khuyết tật, 

tự kỷ, tâm thần, rối nhiễu tâm trí.
- Công chức làm công tác Lao động-Thương binh và xã hội thực hiện chế 

độ chính sách thay đổi thường xuyên liên tục nên đề nghị Sở Lao động-TB&XH 
tỉnh định kỳ mở lớp tập huấn nghiệp vụ.

- Mở rộng Trung tâm chăm sóc, giáo dục trẻ đặc biệt với mức hỗ trợ ưu đãi.
- Mở rộng thêm đối tượng tâm thần tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội 

(còn thân nhân nhưng thân nhân không có điều kiện chăm sóc).
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 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 năm 2022 trên địa bàn thành phố Hải Dương./.

 Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- Sở LĐTBXH tỉnh;
- CT, PCT UBND TP (b. Hà);
- Văn phòng HĐND&UBND TP;
- Lưu: VT, LĐTBXH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Thu Hà
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