
Uc BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
Till xA CI:J'A LO J3c 1p -  Tu do - Hnh phñc  

S: /KH-UBND Ct'ca Lô, ngày tháng 6 nám 2020 

KE HOACH 
Giãi quyêt tInh trng ngu*i lang thang, xin an 

trên dja bàn thi xã Ctra Lô näm 2020 

Thirc hin k hoach s 206/KH-UBND ngãy 16 tháng 4 näm 2015 cüa UBND 
tinh Ngh An ye vic giãi quyêt tInh trng ngu'Oi lang thang trén dja bàn tinh Ngh 
An; Chü truong "5 không" trong quàn 1 hott dng du ljch cüa thj xä Cira Là. 
UBND thj xâ Cira Là xây dirng kê hoch giâi quyêt tinh trng ngi.thi lang thang, xin 
an trên dja bàn thj xä näm 2020, ci the nhu sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU VA MVC  TIEU CIJ THE: 
1. Mçic dIch, yêu cu: 
- Dê ra giái pháp c1i the và to chirc thirc hin kjp thO'i nhãm giãm thiêu tInh trtng 

ngu?i lang thang, xin an noi cong cong, khu du ljch trên dja bàn thj xã dé dam bão 
trât tir tn an, van minh dO thj tao diêu kin cho hoat dng du ljch, kinh tê, van hoá 
xähi. 

- Huy dng sir tham gia cüa các ngành, cac cap ttp trung mci nguOn hrc, thc 
hin các boat dng tuyên truyên, vn dng de nâng cao nhn thüc, vai trô trách 
nhim cüa gia dInh, cong  dOng và xà hi nhäm ngAn chn tInh trang ngui lang 
thang trên dja bàn thj xä. 

2. Miic tiêu ciii the: 100% so ngui lang thang xin an, ngu'i tam than lang 
thang trên dja bàn thj xä dizc dua ye gia dInh hoc dim vào co sâ Bão trq xa hi. 

II. NQ! DUNG KE HOCH: 

1. ,Di tu'qng: 
Dôi tuçmg ngui lang thang can giãi quyêt bao gOm: 
- Ngui cao tuôi, tré em, ngu?ñ khuyêt tat,  giá khuyêt tt (kê cã ngui di kèm) 

lang thang xin an; 
- Nhüng ngr?i bj bnh tam than di lang thang; 
- Nhung ngui lang thang str diing via h, dung phô, vun hoa, cOng viên, ben 

tàu, ben Xe, nhà bO hoang lam noi an, ngü. 
2. Ni dung thiyc hin: 
a) Cong tác tuyên truyên nâng cao nhn thuc: 
- Day manh  cOng tác tuyên truyên, phô biên chü truang chInh sách cüa Dâng và 

Nhà Nuâc, thirc hin chü tmcng "5 khOng" trong quàn I hot dng du ljch cüa Thj 
xâ d nhân dan dixçic biêt va tIch circ tham gia, tao  diêu kin thun lqi cho các co' 
quan nba ni.rOc triên khai to chüc thirc hin. Gia dInh, dOng h Va cong  dOng tO chirc 
tot vic tiêp nh.n, nuOi duO'ng dôi tuclng, phOng ngixa không dê tInh trang tãi lang 
thang, xin an. 

- Trien khai dang k cam kêt không dê xãy ra tInh trng ban hang rong k& hçip 
xin an Xay ra trong các cci sâ kinh doanh, djch vi, du ljch, noi cOng cong  tren dja 
bàn thj xâ. 

b) Day mnh cong tác tp trung dôi tu'qng: 
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* Doi vó'i ngzthi lang thang xin an 
- Dôi vâi trung hcp ng.r?ñ thuc dja bàn thj xã: Dôi tuçTng thuc phthng nào 

thI UBND phthn do có trách nhim và cO bin pháp quãn 1 giáo diic tai  dja 
phuong, k cam kêt quán 1 dôi tuclng tui gia dInh, nàm t11ng hoàn cãnh cii the dê có 
bin pháp giüp dO h9c nghe hoc nuoi throng cong dong. .NhUng dôi tiicng có h 
khâu thuc phi.rmg nà,y nhixng lai  di den phuOrng khác trong dja bàn thj x thi 
UBND các phuông phôi hcip dë tiép nhtn dôi tucmg thuc dja phwmg mInh quân 
l). 

- Di vOi trumg hcrp nguO'i ngoài dja bàn thj xä: 
+ Nêu biêt duçic no'i cu trü, UBND phung lien h lam vic vâi dla  phiwng cüa 

dôi tuçlng dê bô trI tàu, xe dua h ye non cu trii. 
+ Nêu không biêt rO noni cu ti-u, néu dông vào Trung tam Bão trç xã hi tinh 

thI UBND phi.xông phôi hcp vâi phOng Lao dng TBXH thj xà lam thu ti1c dê nghj 
Sâ Lao dng - Thuong binh và Xä hi tinh quyêt djnh dua dôi tucmg vào Trung tam 
Bào trçY xä hi. Doi vOi nhüng dôi tucmg không dong vào Trung tam Bão trçY xâ 
hi tinh, yeu câu dôi tucmg lam cam két di khOi dja bàn thj xà. 

* Dói vó'i ngu'ài tarn than lang thang: 
Nguñ tam than lang thang can duc chUa trj t?i  co' sâ y tê chuyên khoa cap 

huyn trâ len, sau khi on djnh src khóe thi UBND phung phôi hç'p vâi các phông, 
ban, ngành cap thj lien quan lam thu ti1c dua dôi tuçmg ye vâi gia dInh hoc vào con 
so Bão trG xã hôi. 

- Dôi vOi ngu?i tam than nhç; 
+ Nguô'i tam than nh là nhung ngui trén dja bàn thj xã: 
Dôi vOi tmng hçTp ngui tam than nhç lang thang trên dja bàn và thuc quán l) 

cüa dja bàn phung thI UBND phix?mg noni có dôi tucmg do chju trách thim bat 
buc gia dInh k cam két quãn l tui gia dInh. 

Dôi vOi truOng hcip ngui tam than nh lang thang trên dja bàn cO h khâu 
thuc dja bàn nay den dja bàn khác trong thj xâ thI UBND các phixOng phôi hp dê 
tiêp nhn và quãn l, cam két quãn l ti gia dInE. 

+ Nguôi tam thânnhç là nhctng ngthi ngoài dja bàn thj xã: 
Dôi vOi nguôi biêt duçic noni cu trü, UBND cácphuO'ng lien h tàu, xe dua dôi 

tuçmg ye vOi gia dInh, dja phuo'ng; Khi bàn giao dôi tucxng ye vOi gia dInh thI các 
ben lien quan phãi co biên bàn bàn giao và gia dInh, dja phuang cüa nguOi lang 
thang phãi cO cam kêt trong vic chàm sóc, quãn l dôi tuçlng tránh tinh trung tái 
langthang. 

Dôi vOi ngui không biêt rO noni Cu trü thi UBND các phumg chü dng phOi 
hçip vOi PhOng Lao dng TBXH các phOng, ban, ngành cap Thj lien quan lam thu 
tiic dé nghj SO Lao dng TBXH quyet djnh dua vào các con sO Bâo tro xä hi. 

- Dôi vOi ngui tam than n.ng: 
Ngui tam than nng lang thang trên dja bàn, UBND các phuà'ng phôi hçip vOi 

các phOng, ban, ngành cap Thj xà lien quan dua doi tuç'ng vao dieu trj ti con sO 
chuyên khoa cap huyn trO len sau mt thai gian neu bnh thuyên giãm (NguOi tarn 
than th) thI thrc hin theo quy trInh dôi vOi nguOi tam than nh lang thang, nêu 
bnh khong khuyên giâm thI UBND các phuô'ng phôi hçp vOi PhOng Lao dng 
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TBXH lam thu tiic d nghj Sä Lao dng TBXH quyt djnh thra vào co' s Bâo trq 
xãhôi. 

* Dôi vo'i ngu'ô'i già, ngtài khuyêt tat, tré mô côi khong no'i nu'o'ng tica lang 
thang xin an tai nai cong cç5ng: 

- Ngu&i lang thang là nhüng ngui trên dja bàn th xA: 
Dôi vri ngui lang thang trên dja bàn và thuc quAn 12 cüa dja bàn hu?ing, 

UBND các phung no'i có dôi tucing vn dng nthi than, h9 hang,... cUa dôi tucrng 
nhn nuôi duO'ng, chAm soc doi tung ti cong  dông; nêu không có ai nhn nuôi dôi 
tuçmg thI phôi hçp vOi PhOng Lao dng TBXH lam thu tiic dê nghj S Lao dng 
TBXH quyêt djnh dua vào Co sâ Bão trq xA hi dê chAm soc. 

- Ngui lang thang biêt rO i dja bàn huyn, tinh khác: 
Dôi vâi dôi tuclng biêt dugc noi Cu tr1i, UBND các phung lien h tàu, xe dim 

ye vâi gia dinh, dja phuong; Khi bàn giao dôi tucmg ye vi gia dInh thi các ben lien 
quan phAi có biên bàn bàn giao và gia dInh, dja phuong cüa ngu'ii lang thang phAi 
có cam két trong vic chAm sóc, quAn l dôi tl.xcmg tránh tinh tring tái lang thang. 

- Nguôi lang thang không biêt rO dja chi: 
UBND các phumg phôi hçp vOi Phông Lao dng TBXH lam thu t11c de nghj S 

Lao dn TBXH quyêt djnh dua vào co s BAo trçY xA hi. 
* DOi vO'i dOi tzt7ig "chán dat" ngu'ô'i lang thang On xin thulcxi bat chInh: 
UBND các phung phát hin kp thi nhüng nguYi "chAn dAt" ngu'i An xin, 1p 

ho so xi:r 1 theo dung quy djnh cüa Pháp lut dôi vâi dôi tu'ng to chü'c, xüi diic và 
thuê tré em, ngi.rô'i khuyêt tt hoc ngui già di An xin dê hu&ng lçi. 

c) Lông ghép, thirc hin chInh sách an sinh xA hi, diy nghê, to vic lam: 
- Triên khai thirc hin day dü, kjp thai các chInh sách giAm nghèo, chmnh sách 

bAo trç xA hi; vn dng các to chirc, Ca nhân h trcY t?i  cong dong cho ngiri có 
hoàn cãnh dac  bit khó khAn, nhAt là tré em thuc h nghèo, ngu?ñ khuyêt tat, ngui 
giA cô don, không noi nuong t1i'a, giup h9 khAc phiic khó khAn dê không phAi lang 
thang kiêm song. 

- Dôi vâi nhung dôi tucmg lang thang xin An dang trong d tuôi lao dng thi 
phôi hop vâi các to chirc, hi, doàn the h trç dty nghê, tto vic lAm cho doi tucmg. 

- Thông qua các hoit dng phôi hcrp vOi các to chirc xA hi, doAn the nhu' Hii 
Phu nü, Doàn thanh nien, Hi Cisu chiên binh, Hi nguii cao tuôi, Hi Nông dan,... 
nhn h trq d dau cho cAc trê em lang thang, giüp do' cho gia dinh có ngithi tAm 
than lang thang. 

d) Tang cir?rng cong tác quAn l nhân khâu, h khâu: 
- TAng cuông cOng tác quàn l trt t1r trj an, dc bit là kiêm tra, quAn 1 nhAn 

khâu, h khâu, ttm tru dOi vâi nhu'ng nguO'i t1r noi khác den cu tri tui cAc khAch 
san, nhà nghi, nhà trç. Xir l nghiêm các khAch stn, nhà nghi, nhA tr9 cho t?m  trü, 
li,ru tru ma khong cO giay to' tüy than, không khai báo tarn  tru, luu tr1t theo quy djnh 
nhAm kjp tho'i phát hin, ngAn chn và có bin phAp phôi hop giAi quyet khong d 
phát sinh tinh trang nguo'i lang thang xin An. 

- ThOng kê tInh hInli lao dng nhp cu, quAn l ngi.thi ban hAng rong, dánh giAy, 
ban ye so,... có bin pháp giáo diic, rAn de ngAn chn tInh trng lang thang. 



4 

- Tang cuè'ng Cong tác kim tra, giám sat tai  các dja bàn tr9ng diem nhu khu 
virc nhà hang phIa dOng bäi biên, các chç', tuyên di.thng có nhiêu quán an, diem 
tham quan du ljch. 

III. TO CHC THVC HIN 
1. Phông Lao dng Thu'o'ng binh & Xâ hi: 
- Chju trách nhim chU trI, phôi hp và chi dao  các ngânh, các cap de to chü'c 

thuc hiên. 
- Phôi hçp, htrâng dn UBND phi.rng 1p ho so dê ngh S& lao dng TBXH 

tinh ra quyêt djnh dua dôi tuçmg vào trung tarn Bâo tn xä hi Tinh nêu dü các diêu 
kin theo quy djnh. 

- Phôi hp vOi Cong an thj xâ, UBND các phuà'ng thu gom các dôi tuccng lang 
thang xin an biën tuO'ng trên dja bàn thj xà. 

2. Cong an thj xã: 
- Phôi hcip vi chInh quyên các cap to chtrc vic tp trung ngui lang thang xin 

an, ng1xi tam than lang thang trên dja bàn. 
- To chrc diêu tra, phát hin và l.p ho so' xi'r l theo dung quy djnh cña Pháp 

lut dôi vi các dOi tucYng "chän dat", to chirc xüi diic và thuê tré em, ngui khuyêt 
tt hoc ngu?i già di an xin dê hung lvi. 

- Chi dao  Cong an các phung tang cung cOng tác kiêm tra, quãn 1 dja bàn, 
thrc hin tot cong tác dang k, quãn l tam tr11 tai  các ithà tr9, nhà cho thuê, CaC Co 

s kinh doanh km trü. Phân 1oti dôi tuçrng de CO bin pháp xU l. 
- Chi do Cong an CáC phung phôi hçTp vi UBND cac phumg to ChiirC ViC 

phát hiên, 1p ho so nguäi lang thang dôi vâi nhtrng dôi tucYng không chap hành 
theo quy djnh và phôi hcrp vâi phOng, ban lien quan dim ngui tam than ye noi cu 
trü hoäc VãO CO SO chüa bênh. 

3.PhôngYtê: 
- Chi dao CáC Trung y tê thj xâ tiep nhtn, khám và diêu trj cho ngithi lang 

thang, ôrn yêu suy kit và ngui tam than lang thang duçic Co quan chuc näng 
Chuyên den. Lp ho so (bnh an)nhüng ngui tam than lang thang, ngui khuyêt tt 
khOng có dja chi sau khi diêu trj On djnh chuyen ye UBND thj xä d giài quyet. 

- Chi do cho Tram y tê phung tm thi tiêp nhn dOi tu'ng lang thang tren dja 
ban de chärn SOC, Cho phân loai dOi tuong, chuân bi dung CU, thuOC, phuong tien khi 
can thiet dim CáC dôi tucmg lang thang, dOi tucmg tam than ye noi CU trü hoc den 
CáC CO SY bão trV xähi theo quy djnh; thu?img xuyên tham, khám süC khOe và dieu 
trj bnh nhân tarn than tii gia dinh. 

4. Phông Van hoá - Thông tin: 
- Tuyen truyen, vn dng nhân dan tham gia thirc hin nêp sOng van hOa, van 

minh dO thj và thi,rc hin CUC vn dng "Toàn dan doàn kêt xây dijng di sOng van 
hóa" và chü truong "5 khOng" trong quàn l hoat dng du ljch Cüa thj xã. Gan lien 
vâi vic thirc hin giâi quyet tInh trng ngu?i lang thang tren dja bàn khu dan cu. 

- Chi do ban quán l Cac diem du ljch, khu di tich, các diem l hi,... huOng 
dan khách du 1ch khOng cho tiên ngui an xin, dua tiêu chI da diem khong có 
ngui lang thang xin an vào tiêu chI dánh giá ket qua thi dua CuOi näm. 

5. Phông Giáo dyc - Dào to: 
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- Chi dao  các Trumg hQc trên dja bàn th xã t chirc theo dOi, quãn 1 và phát 
hiën nhcrng em h9c sinh có nguy co bO hQc dé kjp th&i cO bin pháp dng viên, giüp 
d, lam tot vai trO cau noi giüa nhà truà'ng, gia dInh và xA hi, khong dê xãy ra tInh 
trang hQc sinh bO h9c, bó nhà di lang thang. 

- Chi dao  các Trix?mg hçc trên dja bàn thj xã dua chuong trInh ngoai khóa ni 
dung tuyên truyên, huo'ng dn ye vic iái quyêt tInh tring ngui lang thang.,  

6. Di quail 1 tr@ tr do thj: Phôi hcip vâi UBND các phuing trixc tiêp kiêm 
tra thuO'ng xuyên phân loai, sang 19c các dôi tung. Co kê hoich phôi hcip thu gom 
các dôi tuclng ye dja diem theo quy djnh. 

7. Phông Tir pháp: Phôi hcip vi các tO chirc ban, ngành, UBND các phuO'ng 
trong cOng tác tuyên truyên phô biên giáo diic pháp lust  và h trçl ye mt pháp l, 
giám sat qua trinh thirc hin. 

8. Phông Tài chInh- Kê hoch: Phôi hgp vOi các phông, ban, ngành tham muu 
cho UBND thj xä xem bô trI kinh phi dê thirc hin ké hoach nay. Huâng dn quãn 
l, sü' diing kinh phi CO hiu qua và thanh quyêttoán dung quy djnh. 

9. Trung tam Van hóa-Thê thao và Truyên thông: 
Chü dng xay dirng các chuong trInh, chuyên miic de tuyên truyên ye cong tác 

giãi quyêt tinh trng ngu?ñ lang thang an xin trén dja bàn thj xã. 
10. Be nghj U ban MTTQ Vit Nam thj xã và các to chfrc, doàn the: 
- Phôi hcp triên khai v.n dtng day mnh các hot dng nhân do, ti~ thin dê 

giüp do' nguii già cO don, nguii khuyêt tat, tré em có hoàn cãnh khó khãn và nhu'ng 
gia dinh có hoàn cãnh dc bit khó khän,... nhäm ngan ngiira có hiu qua nguy cci 
dn den tInh trLng nguO'i lang thang. 

- Thixchin cuc vn dng "Toàn dan doàn kêt xdy c4cng  dài song van hóa khu 
dan cii" gän vâi vic giài quyêt tInh trang ngui lang thang trén dja bàn khu dan cu. 

- Xây dirng chuong trInh cii the d các hi vin ,doàn vien tham gia chuo'ng 
trInh tuyên truyên, huâng trng kê hoch giái quyêt tInh trng ngui lang thang xin 
an trén dja bàn thj xa. 

11. UBND các phu'ô'ng: 
- Thành 1p to kiêm tra, rà soát và thu gom, gOm: Chi tjch hoc Phó chü tjch 

UBND là tO truO'ng và các thành vien: U' ban MTTQ, các tO chirc doàn the chInh 
trj, Lao dng TBXH, COng an, Tu pháp, Phuông di, 

- Quãn l tOt nhân khâu, h khâu, phát hin các truOng hp thi bó gia dInh, no'i 
cu trü di lang thang xin an. 

- Tuyên truyn, vn dng gia dInh, dOng hç trçi'c tip tim kim dua di tuçing y 
nhà dê chäm soc nuOi duO'ng. 

- PhOi hç'p yO'j Cong an phuing trong vic tiêp nhn dôi tuçng ngui lang thang 
khi phát hin có ngu?ii lang thang tren dja bàn hoic khi ngu?ii dan báo tin; chi dto 
Tram y tê phuè'ng tam  thà'i tiep nhn dOi tuclng lang thang trên dja bàn dê chärn sóc, 
phân loai dOi tuçing và thirc hiên các thu tic trinh cap có thâm quyen giái quyet theo 
quy djnh. 

- PhOi hcip vi các doàn the tO chc dng vien, giüp do' dOi tucing hOi gia, nham 
ngän ngra tinh trng tái lang thang. TO chirc thirc hin tOt vic k cam ket yâi các 
cci so' kinh doanh trong vic thirc hin chü trucing "5 khong" cua thj xã. 
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- PMi hçp PhOng lao dng TBXH thj xà lam thU tijc dua déi tuclng vào co' sâ 
Bão trç xã hi tinh; thirc hin các ché d lien quan dôi vi các dôi ti.rçrng phái nuôi 
duO'ng tti Phi,r?mg trong thñ gian chO hôi gia hoc chi dua vào trung tam báo trci xã 
hôi Tinh. 

- Tp trung các giái pháp giâm nghèo, thrc hin day dU, kp thà'i dUng dôi tu'cmg 
chê d chInh sách cho các dôi nrçng báo trç xà hi theo Nghj djnh 136/20 13/ND-
CP ngày 21/10/2012 cUa ChInh phU ye chInh sách trcl giUp xã hi dôi vi dôi tuclng 
báo trq xã hi, dë giUp do' và không có ngui dan trên dja bàn phái lang thang xin 
an. 

Can cir vào k hoch cUa UBND thj xã, UBND các phuà'ng xay dirng k hoch 
thirc hin phU hçp vOi dja phuongmInh. Thông báo rng räi cho CC co so' djch vii 
an uông, giãi khát trén dia bàn biêt, khi phát hin có dôi tuçng lang thang, an xin 
báo ngay ye UBND phuo'ng dê kjp thai giãi quyêt. 

-ChU tjch UBND các phung chju trách nhim tnrâc UBND thj xa ye vic thu 
gom dôi tuçYng lang thang, an xin, tam than trén dja bàn mInh quán ly. 

II. Kinh phi thi'c hin 
- Ngân sách thj xä. 
- Ngan sách các phu&ng. 
III. Chô d báo cáo: 
Dinh k' truâc ngày 05 hang tháng báo cáo kêt qua thirc hin tháng truó'c gii ye 

UBND thj xa Ctra Là (qua PhOng Lao dng TBXH thj xà) dê tong hcip báo cáo 
UBND tinh. 

Trên day là Kê hotch giái quyêt tinh trng nguo'i lang thang an xin trên dja bàn 
thj xã Ci:ra LO. Can cir vào ni dung ke hotch các phàng, ban, ngành lien quan, các 
to chirc chInh trj-xä hi và UBND các phthng xay dirng kê hoch triên khai thirc 
hiën tai don vi mInh. Kêt qua giãi quyêt tInh trang nguYi lang thang xin an duç'c 
dua vào chi tiêu de xem xét, dánh giá kêt qua xep loai thi dua hang näm cUa các cci 
quan, do'n vj và UBND các phuà'ng./.  IJA 

No'inhân: 

- S/i LDTBXH Tinh (B/c); 

- TI Th u, TT HDND; 
- Chã tjch UBND Thj xà; 
- Các Phó Chü tich UBND Thi xã; 
- Các Phông, ban, ngành Thj xã lien quan; 
- U ban MTTQ và các doàn the Thi xã; 
- UBND các phu/ing; 
- Luu VT, 

TM. U'c BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU T!CH 

 

  

Nguyen Thi Dung 
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