
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
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Ci'ca Lô, ngày tháng 02 nám 2022 

KInh giri: 
- Trung tam Van hóa, Th thao và Truyên thông thj xã; 
- UBND các phu&ng. 

Thrc hin K hoch 70/KH — UBND ngày 28/01/2022 cüa UBND tinh Ngh An 
ye vic thirc hin Quyêt djnh so 1942/QD-TTg ngày 18 tháng 11 nàm 2021 cüa Thu 
tithng ChInh phü phê duyt Chucmg trInh nâng cao chat liiçing bào v, chàm soc st'rc 
khôe nguii có cong vi each m1ng, ngi.thi cao tuôi, tré em, nguii khuyêt tt và các dôi 
tuçYng can trq giüp xâ hi giai doin 202 1-2030 (sau day gpi tat là Quyêt djnh so 

1 942/QD-TTg), Uy ban nhân dan thj xã Càa Là yêu câu: 

1. Trung tam Van boa, Th thao và Truyên thông thj xã: Dy mnh cOng tác 
tuyên truyên, phô biên cong tác triên khai Quyêt djnh so 1 942/QD-TTg ngày 18 tháng 
11 nam 2021 cüa Thu tung ChInh phü phé duyt Chucmg trInh nâng cao chat liigng 
báo v, chäm soc sue khOe ngui có cOng vth each mng, ngui cao tuôi, tré em, ngui 
khuyêt tt và các dôi tuçlng can trçi giip xä hi giai dotn 202 1-2030 trén dja bàn thj xã; 
phOi hçip väi Phông Lao dng - Thuong binh và xã hi thirc hin các nhim v ye 

thông tin và truyên thông theo kê hoch; phôi hgp vâi Ban Tuyên giáo Thj xâ djnh 
huâng tuyên truyên nâng cao chat hrcng bào v, chàm soc sue khOe ngu?ii có cOng vói 
cách mng, nguOi cao tuôi, tré em, ngrii khuyêt tt và các dôi tuçmg can trçY giilp xã 
hi. 

2. UBND các phuèng: Tuyên truyn ni dung K hoach; phi hçp vói các co s& 
xã hi nuôi duO'ng, diêu dumg ngithi có công; ca sâ trçi giüp xã hi; cci s& cai nghin 
ma t11y do ngành Lao dng TBXH quãn l th1rc hin tot vic dua dôi tu'çmg vào chäm 
soc tai các ca s& trén (co Ké hoach kern theo). 

Nhân drn7c cong van yêu cu U ban nhân dan các phithng, Trung tam Van hóa 
The thao và Truyên thông thj xâ triên khai thirc hin kjp thai ./. 
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Uy ban nhân dan tinh Ngh An 
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JY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQi CHU NGIiIA V1T NAM 
TIN!! NGHE AN Doe 1p - Tr do - Hnh phñc 

S& Q /K.H-. IJBND Nghi An, ngv9thángciiain 2022 

KE HO.CH 
Thuc hiên Chuong tiInh nng cao ch11 thong bao ye, chrn soc sue khoe 
nguoi co COng vot cach mang ngubi cao tuOi, t, ê cm, nguo'i kIiu êt tit va 

eác dôi tu'qiig cin tr9' gnlp x I.ii gial don 2021. -2030 
trCn dla  bàn tinh Ngh An 

T1c hin QuyM djnh s I 942/QD-TTg ngày 18/1 1/2021 cüa Thi tuóng 
Chmh phu phC duyêt Chuong trinh nang cao chat luang bao Ve, Charn SOC SUC 

khôe nguYi Co cong vcn cách mng, ngri cao tuôi, tré em, ngui khuyOt tt và 
cac dôi tuong can tro giup "à hôi giai doan 2021-2030 (sau day goi tat la Quyât 
djnh so 1942/QD-TTg), UBND tinh ban hânh Kê hoch thirc hin nhu sau: 

L MI)C DICE, YEU CAU 

1,Mucdich 

- Triên khai, thirc hin nghiêm tüc, có hiu qua các mic tiêu, nhim vu cUa 
Quyêt djnh so 1 942/QD-TTg trên dja bàn tinh. 

- Nãng cao cht lucrng bão vt, chrn soc sirc khOe nguñ cO Cong vói cách 
mng, ngu0i cao tuôi, tré em, ngiii khuyêt tt và các dôi tung can tr gi1p xã 
hi giai doan  202 1-2030 gop phân phát triên an sinh xã hi trong tInh hinh mói. 

2.Yêuc'u 

- Tang cing các hott d)ng truyn thông, vtn dng nhm nâng cao kin 
thrc và thay dôi hành vi ye chãrn soc sirc khOenguäi Co cong vi cách mng, 
ngithi cao tuôi, trC em, nguäi khuyêt tt và các dôi tung can trq giilp xà hi. 

- Các s&, ngành; Uy ban nhân dan các huyn, thj xa, thành ph; CC co s& 
xà hi nuôi duông, diêu duông ngtthi cO công, Co s& trçi giüp xà hi, co s& cai 
nghin ma thy ci,i the boa KC hoach và xây dimg các giãi pháp phà hcrp vói tInh 
hInh thc tC cüa da phuong, don vj dêtô chirc thirc hin CO hiu qua. 

IL DOI TU'QNC, PHIM VI, THL ClAN THçC HIN 

1. DÔI tu'ng, ph,un vi thirc hin, dôi twqng thti hu'Ong 

- tucing, phm vi thirc hin: Các co sâ xà hi nuOi dung, diu duông 
ngii&i có công; Co s& trq gii1p xâ hi; Co s cai nghin ma ty do ngành Lao 
dng - Thuong binh và X 1ii quãn 1 (sau dày viêt tat là co so chain soc sàc 
khOe lao dng - xa hi). 

- Di tuçng thy huOng: Ngir&i có Gong, ng'.thi cao tuôi, tré em, ngui 
khuyêt tt và cac dôi tuçlng can trçi giOp xä hi. 
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2. Thôi gian thyc bin 

Tr nam 2021 dn näm 2030, chia theo 2 giai don: Tir näm 2021 - 2025 và 
tr nãm 2026 - 2030. 

HI. MVC  TJEU 

1. Miic tiêu tong quát 

Cüng cô, dôi mó'i, hoàn thin t chrc b may, ca ch hot dng cia co s0 
chäm soc si.'rc khOe lao dng - xã hi phi hcip voi diêu kin kinh tê - xA hi cia 
tirth; nâng cao chat luçmg nguôn nhân 1irc và chat luçing cung cap djch V11 cüa 
các ca sà chãm soc sirc khOe lao dng - xã hi nhäm dam bão cho các di tugng 
thi hu'&ng duc tiêp cn nhanh, kjp th0i các djch vi.i y té phi hçip theo htrong 
toàn diên. lien tuc và hiu qua; lông ghép các ho.t dng tang cuông src khOe, 
phOng ngra, chãm sOc y tê, chinh hInh, phic hôi chrc näng kêt Ip  vó'i các hot 
dông trY giüp xâ hi, nâng cao chat h.rqng cuc song cho dôi tuqng, gop phân 
dam bão an sinh x hi, giâi quyêt vic lam vâ phát triên ben vrng. 

2. Mtic tiêu cu the 

a) Dn näm 2025 

- Tôi thiCu 70% Ca sâ xà hi nuôi du0ng, diêu throng ngLri có công, co s& 
trq giip xä hi, ca sâ cai nghin ma ttiy bâo darn dü diêu kin chãm soc src 
khOe ban dãu, phic hôi chrc nang cho dôi tLrgng. 

- Tôi thiu 10% ca sâ xa hi nuôi du'Ong, diu dung ngithi CO công, Ca O 
tiv gip xâ hi, co sâ cai nghin ma tay thirc hin duqc It nhât 80% hoat dng 
chuyên rnôn, k5 thu.t cOa y tC tuyCn x. 

- Phân dâu 80% dôi ttrçmg cüa các Co so chärn soc sirc khOe lao dng - xã 
hi dLrçxc quãn 1, theo dOi sirc khôe din tr. 

- Ti'mg buOc dâu tu, nang cap các ca sO chàm soc sirc khôe lao dng - xà 
hi theo quy hoach  cüa ngành Y tê và ngânh Lao dng - Thi.rang binh và Xä hi. 

b) Dn nàm 2030 

- 100% co sO xã hi nuôi duong, diêu du'ong nguOi có công, ca sO trçY gi1ip 
xã hi, ca sO cai nghin ma ty bão dam dü diêu kin chàm sOc s1rc khOe ban 
dâu, phiic hôi chi'rc nàng cho dôi tuçrng. 

- T6i thiêu 30% Ca sO xã hi nuôi throng, diu dung nguôi có công, ca sO 
trq giap xà hi, Co sO Cal nghin ma tOy tIc hin duqc It nhât 80% hoat dông 
chuyên môn, k5' thut cOa y té tuyên xà. 

- 100% d6i tuqng cüa các co sO chain sOc sOc khOe lao dng - xä hôi thrcic 
quãn l, theo dOi sOc khôe din tO. 

- Du ttr, nâng cp các co sO chäm sOc sirc khôe lao dng - xâ hi theo quy 
hoich cüa ngành Y tC và ngành Lao dng - Thuong binh vã Xã hi. 
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IV. NQI I)UNG, NHIEM VU VA G1AI P1-lAP THJC HIN 

1. Cüng c, lion thin các co so' chrn sOc src khOc lao dng - xã hôi 

a) Vic cting cô, hoãn thin các co' s& chain soc src khOe lao dng - xa hi 
dam bão hài hOa vOi quy hoach tong the cOa rnng lui co' s& y .ê; thirc hiên 
phân loai cac Co SY chäm soc SC khoe lao dông - xa hôi theo phân hang bCnh 
vin, tiCu chI y tC tuyCn xà dê Co CG chê hoit dng, dâu tu' phü hgp. 

b) To chrc thng nhAt mO hInh y tê t1i cc sO xà hi nuôi du'Ong, diu 
du6ng ngtxOi có công, co sa trçl gitip xâ hl, co' sO cai nghin ma ty nhärn phát 
hiên sóm bnh tat, quán Iy', chãm soc si:rc khôe ban dâu, chàm sOc giàm nhe, 
phcic hôi chirc nãng cho dôi tixcing. 

c)Rà soát, sp xtp, b tn dü s lucrng bác s, k thutt viCn chinh hInh, 
phiic hôi chirc nang lam vic tii co' s' :chàrn sOc scrc khoe lao dng xâ hi theo 
vj trI vic lam, khôi 1ung cong vic phi hp vOi nhu câu ca co' sO và dieu kiên 
thrc tC 0 da ph..roig, co sO, bào dm theo dOi, thirc hin cham soc src khOe ban 
dâu, khárn bnh, chüa hnh, chinh hIn.h, phiic hOi ch(rc nàng cho dôi tucrng. 

2. DOi inOi, lioàn thin chia'c nàng, iihim vy, nlng cao Iiiu qua hoit 
dng cOa co' sO chàrn sOc sfrc khOc lao dng - x hi 

a) Thrc hin chàm soc sirc khOe ban du cho các di tung do co sO quân 
l và ngui lao dng bj,tai nan  lao dng và bnh nghC nghip; quân 1 süc khôe, 
tip trung theo dOi, tu van ye sirc khôe, cham sOc giám nhç, phçtc hôi chOc näng, 
phOng, chông các bnh lay nhiêm, không lay nhiCm, quán 1 các bnh man tInh 
cho dôi tucmg do co' sO quàn l' và ngu'OI lao dng bj tai nin lao dng, bnh ngh 
nghip; khám btnh, chii'a bnh theo chirc näng, nhitm v  và kêt nOi, chuyn 
ngu&i bnh len các Co sO y te tuyCn trén. 

b) Xây d;mg và thirc hin cci ch phi hcip hoat dng gia các Co sO chäm sOc 
sOc khOe lao dng - xä hi vói các cci sO ytê cüa ngành Y tê trén cüng dja bàn, 

c) Th'c hin tin liçc hOa boat  dng ccia co' sO chäm sOc s0c khóe lao dng - 
xa hi Va quàn I>"  hO so theo dOi sOckhOe  cho dôi tung; dôngb và k& n& 
thông tin giQ'a CO SO chäm soc sue khóe lao dng - xà hi vOi y té tuyên huyên, 
tuyên trung uo'ng ccia ngành Y tC dC theo dOi, quân l sOc khOe cho d6i ti.rng; 
Ong dçtng Cong ngh thông tin trong dào tao,  tip huân và khám chra bnh tü xa; 
xây dung va triên khai thue hiCn bCnh an diên tu, xây dung phân rnêm, irng dung 
trén din thoai dé giao tiCp, kCt nôi dôi tuqng vOi các co' sO chäm soc sOc khOe 
lao dng - xa hi nhäm chia sé thông tin, cành báo sic khOe, ho tiV thàm khám, 
kiêm tra sOc khOe, phât hin sOm cáe bnh không lay nhiêm và sOc khOe tam 
than cho các dôi ttrqng. 

d) Tham gia các hoat dng truyn thông nâng cao nhtn thOc, v.n dng di 
tixgng chInh sãch x hi thuc quân 1 cUa ngàrth Lao dng - Thuong binh và X 
hi tham gia bâo hiêm y té. 
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3. Nâng cao chat hr911g ngun nhin hc cho co s& chãni soc sfrc khöe 
lao dng - xã hi 

a) Xãy dgng. hoán thin clurang trInh, ni dung dào tao  ngàn  han, dâi ban 
srê chäm sóc, diêu throng Va chinh hIiTh, phyc hôi chrc nàng phii hcrp vói nhu 
câu nhàm nâng c.ao chat luçmg nguôn nhãn lçrc cho Ca s& chtm soc sirc khôe lao 
ding- xâhi. 

b) Dào tao, bi dung nâng cao hang hrc cho di ngü can b, diu du&ng 
viên, nhãn vien y té, chinh hInh, phic hôi cbrc ntng. 

- Dão tao k' näng chuyén sâu v y t. diu duông, chinh hInh, phiic hM 
chüc ntng cho can b, nhãn vién lam vic tai  ca s& chãm sOc strc khóe lao dng 
- x hi (bInh quãn 15 nguOi/näm). 

- Dão tao k náng sang 19c phát hin sm dM vi ngui lao dng bj bnh 
nghê nghip; dào tao,  bôi duong cho di ngQ vn hành h thông ca s d lieu v 
y tê, diêu dung, chinh hInh, phic hôi cht'rc nng. 

c) Tp hun cho can b, nhân viên y t, chinh hInh, phc hi chirc nng v 
k5' näng, phtrang pháp chärn sOc, diêu duông và phvc hôi cbirc nàng; 1hiêt kê các 
video huãn 1uyn k9 nang chàrn sOc và phyc hôi ch0c nàng cho các dôi nrong tai 
gia dInh. 

d) Tp bun, bi thràng djnh ks'; t chirc h9c tap, trao di kinh nghiêm; tip 
huin giâng viên nguôn ye y tê, diêu dixng vã chinh hInh, phiic hôi chirc nãng 
cho dja phuang. 

d) Phi hçip vâi các tnr&ng Dai  h9c chuyên ngành y, chinh hinh, ph'çic hi 
chüc nàng dê dào tao  bác sT và dào tao  nâng cao cho can b y tC, can bô và nhân 
viên chäm soc sirc khôe lao dng - xi hi. 

e) Rà soát, d xut hoàn thin chInh sách di vài viên chirc và ng1rôi lao 
dng lam vic trong cãc ca s chàm soc sirc khOe lao dng - xâ hi, bào darn 
thirc hin nhim vi diêu di.ring, chinh hmnh, phic hôi chrc nàng và các nhiêm vu 
lien quan k.hác. 

4. Diii mó'i co' ch cung cp djch viii cüa co s& chãm soc sfrc khOe lao 
dng-xã hi 

a) CO giãi pháp, 1 trinh nâng cao ch.t luçrng khám, chcra bnh bào hirn 
cho cáe di tuçing phc vi,i ciia ca s&;vn dng nguôn lrc ho trq khárn, ehüa b€nh 
di v&i ngu?i có cong. ngui cao tuoi, ngtthi k.huyêt tat, ngui tam than, tré em, 
nguii nghèo, ngui bj tai nan  lao dng, bnh nghê nghip, nguii có thu nhâp 
thâp. 

b) Nghiên cüu, d xut sira di, b sung danh mic djch vii k thuât, danh 
mc thuôc, hOa chat, 4t tix y te thuc phm vi &rçic huâng cia nguO'i tham gia 
bào hiêm y tê tai  cci s chàm soc sirc khôe lao dng - xã hi nhäm tang khà nàng 
tiêp cn djch vi yté cho dôi tung. 



c) Xây dçmg gói djch vu chinh hInh, phchi chüc näng Co ban cho thuong. 
bênh binh nguai bi tai nan Lao dông bnh nghê nghiêp, nguoa khuyêt tat theo quy 
dnh ccia pháp 1uit bão dam dAp mg iThu câu chtm soc src khôe ci.ia dôi tuçmg. 

5. Di rnói co' ch tãi chInh, ngun lyc ho trç cho co s& chm soc sire 
khôe lao dng - xã hi 

a) Ra soat, phân loai muc tu chu tal chinh cua cac co so y tê lao dông va ban 
hãnh tiêu chI, tiêu chuân chat luçmg djch vii cia các co s& y tê lao dng scr diing 
ngân sách nhà nuO'c theo quy djnh cüi pháp luit ye co chê t1.r thu tái chinh cCia 
don v sçr nghip công, pháp lut ye ngân sách nhà nu'óc và pháp lut khác CO lien 
quan. 

b) \Tn dng nguôn lrc hi tro các dôi tuong, bão darn khám bênh, chira 
bênh, chinh hInh, phiic hôi chirc. nãng t1i các Ca s& chãrn soc strc khOe lao dông - 
xâhi. 

c) NghiCn cuu, ban hanh cac vn ban hop tac thuc hiCn viêc kharn, chcra 
bEnh, diêu dung, chinh hInh và phiic hôi chirc näng t1i các co sâ chärn sOc src 
khOe lao dng - xã hi. 

6. H trç) nâng dip, cãi tio co' s& vt cbtt cUa cOc co' s& chàrn sOc sfrc 
khOe lao tng - x hi 

Trong giai doan t1r nay den nrn 2030, ngân sách Trung i.rong và ngân sách 
dja phuang i.ru tiCn ho tiv nâng cap, cãi to Ca sâ v.t chat, trang thiêt bj cho các 
co s& chàrn soc sirc khOe lao dng - xa hi närn trong quy hoach phát trin h 
thông ca sâ trq giOp xà hi duc cap cO thâm quyên phê duyt, trong dO iru tiên 
dâu tu cho CC co sâ chain soc sirc khôe lao dng - xà hi dA xuông dip, không 
bão darn vic chàrn soc sire khOe lao dng - xä hi cho dôi tuçlng quân l'. 

7. Truyn thông nng cao nhn thfrc v chain sOc sfrc khOe cho di tu'Qng 

a) Truyn thông, nãng cao nhn thirc cüa các dip, các ngành và cong dng 
xa hi ye vai trO, vj trI cüa cong tác chãrn sOc sire khOe ngành Lao dông - 
Thi.rong binh và Xâ hi; k5 nàng chàrn sOc, diCu dix&ng 'a phiic hôi chirc nãng 
dôi vói thuang, bnh binh, ngu&i bj tai nan  lao dng, bnh nghê nghip, ngu&i 
khuyêt tat, ngu&i cao tuôi vã dôi tuqng có hoàn cánh khó khän khác. 

b) Nghiên ciru, khão sat h9c hOi kinh nghirn; xây dirng s tay huâng dn 
k5 nàng chain sOc, diêu throng và phc hôi chirc nàng cho can b, nhân viên lam 
nhirn viii chärn soc sire khôe ngành Lao dng - Thuong binh và Xâ hi. 

c) T chirc các cuc thi tim hiu và ph bin pháp lut v lTnh vrc chAm 
soc sire khOe ngãnh Lao dng - Thuong binh và Xà hi cho can b, nhân vién 
thuOc Ca s& ch.rn soc sire khOe lao dng - xã hi. 

d) Chia sé thông tin và kinh nghim ye lInh virc y tê lao dng xâ hi trong 
nuc và quôc tê, dc bit ià chixong trInh, ni dung dào tao  và nâng cao nang 1irc 
can b, nhân viên lam nhirn v chäm sac sire khOe ngành Lao dng - Thisang 
binhvàXãhi. 
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V. KINH PH! THI)'C Hh1N 
1. Ngãn sách nhà nithc baa darn theo phãn cap ngãn sách hin hành và khà 

nãng can dôi ngãn sách trong trng thai ks', ducc bô trI trong dir toán chi cüa ca 
quan dimc giao nhirn vi thrc hin Kê hoch theo quy djnh cüa Lut Ngân sách 
Nhà nuóc và tr cac nguôn kinh phI h9p pháp khác. Lông ghép trong các chi.rang 
trInh niic tiêu quôc gia, các chuang trinh, dr an, von ODA, dé an lien quan 
khác; Qu5 phát trién hot dng sr nghip và nguôn thu hcip pháp khác cüa các 
ca s& chäm soc sirc khOe lao dng - x hi dé thirc hin các hot dng cüa Kê 
hotch theo quy djnh cüa pháp lut ye ngãn sách nba mthc vâ pháp 1ut ye dâu tu 
cong. 

2. Dóng gop, h trçY Ip  pháp cüa các doanh nghip, tO chrc, cá nhân trong 
Va ngoài mróc. 

3. H&ng nàrn, các SO, Ban, ngành va dja phuong trong phm vi chüc nãng, 
nhiêrn vu duoc giao, chu dông \áy dung du toan thuc hiên Kê hoach trinh cap 

CO thâm quyên xem xét, phê duvt quyêt djnh thea quy djnh cüa pháp 1ut. 

IV. TO CHUC THV'C iIIN 
1. S& Lao dng - Thi.rang binh Va Xã hi 
- Chü tn, phi hçip vâi các Sâ, ban, ngánh có lien quan trin khai thirc hiên 

Kê hoach. 
- lThg dung cong ngh thông tin trong quán i cong tác y t lao dng xa 

hi; hoàn thin h thông chi tiêu thông tin, các mâu biêu báo cáo thông kê theo 
dôi, giárn sat dánh giá kCt qua thirc hin Ké hoach. 

- T chcrc kirn tra, giám sat dánh giá; thng hgp tInh hInh, kt qua tliirc hiên 
trên dja bàn, djnh kS'  báo cáo Uy ban nhân dan tinh, B Lao dng - Thuong binh 
và Xã hôi và dot xuât (neu cO); to chüc s kCt Va tong kêt kCt qua thrc hin thea 
quy djnh. 

2. S&Ytê 
- H trçi dào to nhân 11rC y th, chinh hinh, phic hi chi'rc nng cho các Ca 

s& chäm soc sirc khOe lao dng - xã hi trên dja bàn tinh. 

- Huong dn thuc hiên cac quy dinh ti ong kham chüa bênh, phuc hôi cht.rc 
nang va thanh toan chi phi kham ehira bnh bao hiem y te cho cac dan v du dieu 
kin khám, chira bnh thea quy djnh cüa Lust khám chOa bnh và Lut bão hiêm 
ytê. 

- Phi hcip xây dirng chi.rang trinh, tài lieu dào tao, tp hun nghip vu y 
diu dung, chinh hInh, phic hôi chirc nàng cho di ngü nhân viên ytC lao dng 
-xãhi. 

3. S& Tài chInh thrn djnh, tham rnuu trInh cp cO thrn quyên b tn kinh 
phI thrc hin Kê hoach thea Lust ngân sách nba nuOc hin hành. 

4. So K hoch và Dâu tu chü tn, phi vOi SO Lao dng- Thuong binh Va 

Xã hi, các don vj CO lien quan tong hqp, tharn muu cap cO thâm quyên bô tn kê 
ho?ch du tu cong trung hin, hang närn giai do?i1 2021-2025 dâ dtrcic thông qua 
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va can c1r khã nàng can di ngun Irc các giai don tiêp theo d sp xp can di 
ho trçl theo quy djnh c1ta Lut Dau tu cong và các van ban hir&ng dan thi hành. 

5. Bão hirn xã hôi tinh 
- Chit tn, phi hcip vói S& Lao dông - Thuong binh và Xã hi, So y t và 

cac dia phuong dày manh \iêc tuyên tiu\ên, ' an dông ngurn lao dông tharn gia 
bão hiêm y tê. 

- Rã soát, dty rnnh cãi each thO we hãnh chmnh; sira dôi, bô sung theo 
thâii quyên hoic trinh cap có thâm quyên sCra dôi, bô sung các quy djnh nhäm 
ma rng din bao phü bão hiêm y tê và bão dam quyên lçi h9p phãp cho nguOi 
lao dông bi tal nan lao dông, bênl-i nghê nghiêp, dôi tuong yêu the tham gia bao 
hiCm y tê. 

6. Sà Thông tin và Truyên thông 

Chi dao  các ca quan thông tn, báo chI, Cng thông tin din t tinh, he 
thông thông tin Ca sO day mnh cong tác tuyên truyën, phô biên cong tác triCn 
khai Quyet djnh sO I 942/QD-TTg trCn dja bàn tinh; phOi hçip vOi SO Lao dng - 
Thuong binh và xâ hi thirc hin eác nhim vii ye thông tin Va truyên thông theo 
kC hoch; phoi hqp v&i Ban Tuyên giáo Tinh üy, Hi nhà báo tinh djnh huOng 
tuyên truyên nâng cao chat lucmg bão v, chàm soc sc khOe ngu&i có cOng vói 
each mng, ngu?ri cao tuôi, tré em, ngu&i khuyêt tt và các dôi tuqng cn trç 
giüp xâ hi. 

7. Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thânh phô 
Xây dirng k hoich t thrc hin nâng cao cht hrgng bão v, chãm soc sCrc 

khOe ngi.r?yi Co cong v&i each mng, nguèi cao tuôi, tré em, ngl.r&i khuyêt ttt và 
các dôi tlrçYng can trq giOp xà hi giai do?n 202 1-2030 trên dja bàn tinh. 

8. Dnghi Uy ban Mt trn T quc Vit Narn tinh và eác to chi'rc thânh 
vien, các tO chüe lien quan trong phm vi chi're nàng, nhim vii eüa mlnh tham 
gia to chüc triên khai thrc hin Kê hoch nay. 

Trong qua trInh thire hin nu cO vtthng m&c gcri v SO Lao dng - Thiwng 
binh và Xà hi dC tong hqp, báo cáo UBND tinh xem xét quyêt djnhJ-- 

V Noi n/ian: 
- Van phang Chinh phi; 1 
- Các B: LD-TB&XH, Y tê; 
- IT Tinh Uy, TT HDND tnh; (B/c) 
- Chü tjch UBND tinh; 
- PCI VX UBND tinh; 
- CVP, PCVP UBNDtinh; 
- UBMT TQ v cac to chrc CT — XH cap tinh; 
- Các S&, ban, ngành cap tinh; 
- Dâi PITH tinh, Bão Ngh An, Cng TTDT tinh; 
- UBND các huyn, thành, thj; 
- Ltru: VT, KGVX (TP, 
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