
U' BAN NHAN DAN CQNG HOA XA FIQI CHU NGHIA VI1T NAM 
THI XA CIYA LO Dc 1p  - T.r do  -  Htnh pht'ic  

S: /KH-UBND Ci'ra Lô, ngày tháng 5 nám 2022 

KE HOACH 
Giãi quyt tInh trng ngu'ô'i lang thang, xin an 

trén dja bàn thj xä Cüa Lô näm 2022 

Th?c hin k hoich s 206/KH-UBND ngày 16 tháng 4 näm 2015 cüa UBND 
tinh Ngh An ye vic giãi quyêt tInh trang ngthi lang thang trên dja bàn tinh Ngh 
An; Chü truong "5 không" tron quãn l hot dng du ljch cüa thj xã Ci'ra Lô. 
UBND thj xã Cira Là xay drng kê ho?ch giái quyêt tjnh trng ngu?i lang thang, xin 
an trên dja bàn thj xà närn 2022, cii the nhu sau: 

I. M1JC DCH, YEU CAU vA MUC  TIEU CU THE: 
1. Miic dIch, yêu cu: 
- ra giái pháp ci th và t chirc thirc hin kjp thà'i nhm giâm thiutInh trng 

nguYi lang thang, xin an nai cong cng, khu du ljch trên dja bàn thj xã dê dam bão 
trt tir tn an, vAn minh do thj tao  diêu kin cho hoit dng du ljch, kinh tê, vAn hoá 
xAhi. 

- Huy dng s1r tham gia cüa các ngành, các cp tp trung mcd ngun hrc, thirc 
hiên các hoat dng tuyên truyên, vn dng dê nâng cao nhn thüc, vai trô trách 
nhim cüa gia dInh, cong dông và xà hi nhAm ngAn chn tInh trng ngui lang 
thang trên dja bàn thj xa. 

2. Mc tiêu ciii the: 100% s ngu?i lang thang xin An, ngui tam than lang 
thang trên dja bàn thj xA duçic diia ye gia dinh hoc dua vào co s Bâo trV xA hi. 

II. NOI DUNG KE HOACH: 
1. Dôi ttrçrng: 
Dôi tuç'ng ngiRii lang thang cn giâi quyêt bao grn: 
- Ngui cao tui, tré em, ngu'i khuyt tat, già khuy& tt (k cA ngri di kern) 

lang thang xin An; 
- NhUng nguñ bj bnh tarn than di lang thang; 
- Nhitng ngithi lang thang si:r dung via he, dung ph, vu'n hoa, cong viên, bn 

tàu, ben Xe, nhà bO hoang lam noi An, ngü. 
2. Ni dung thirc hin: 
a) Cong tác tuyên truyên nâng cao nhn thfrc: 
- Dy niinh cong tAc tuyên truyn, ph bin chü truGng chInh sách cüa Dáng và 

Nhà rnró'c, thuc hin chü truang "5 khOng" trong quán 1 hot dng du ljch cüa Thj 
xA dé nhân dan duyc biêt va tIch circ tham gia, tao  diêu kin thun lçii cho các Ca 
quan nhà rnrOc triên khai tO chute thic hin. Gia dInh, dOng hç vâ cong dong to churc 
tOt vic tiêp nhn, nuôi dng dOi tucmg, phOng ng1ra khOng dê tinh trang tái lang 
thang, xin An. 

- Triên khai dang k cam két khOng dê xây ra tInh trng ban hang rong ket hç'p 
xin An xáy ra trong các co' s kinh doanh, djch vii du ljch, nai cOng cong  trên dja 
bàn thj xa. 

b) Day mnh cong tác tp trung di tu'qng: 
* Dói vó'i ngzthi lang thang xin an 
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- Di v6i truông hcp ngiRii thuc dja bàn thj xã: Dôi tuçing thuc phuOng nào 
thI UBND phuàn do có trách nhim và có bin pháp quàn 1 giáo dijc ti dja 
phi.rcing, k cam kêt quán l dôi tuçmg tai  gia dinh, narn trng hoàn cãnh the dê cO 
bin pháp giüp do hçc nghê hoc nuôi duOng cong dong. .Nhu'ng dôi tuçmg có h5 
khâu thuc phithng na>T  nhung 1ii di den phuOng khác trong dja bàn thj xâ thi 
UBND các phu?mg phOi hcip dê tiêp nhn dôi tucmg thuc dja phuong minh quân 

- Di vri tru?rng hpp nguOi ngoài dja bàn thj xâ: 
+ Nu bitt ducc flOj cu tri, UBND phung lien h lam vic vói dja phucrng CÜa 

dôi tucmg dê bô trI tàu, xe dua h9 ye nai cu tri1. 
+ Nu không bit rO no'i cu tri:i, nu dng vào Trung tam Bão trçY xã hi tinL 

thI UBND phuong phôi hçp vó,i phOng Lao dng TBXH thj xä lam thi tlic dê ngh 
S& Lao dng - Thuang binh và Xã hi tinh quyêt djnh dua dôi tuclng vào Trung tarn 
Bão trçl xã hi. Dôi vó,i nhQ'ng dôi tuyng không dông vào Trung tam Bâo trcl x 
hi tinh, yêu câu dôi tuçYng lam cam kêt di khOi dja bàn thj xã. 

* Ddi vó'i ngu'ôi tarn thdn lang thang. 
Ngixii tam th.n lang thang cn duçic chüa trj tai  ca s y t chuyên khoa cp th 

tth len, sau khi on djnh src khóe thi UBND phithng ,phôi hçip vri các phOng, ban, 
ngành cap thj lien quan lam thu tiic dua dôi tuçmg ye vi gia dInh hotc vào co sO 
Bào trçY xà hi. 

- Di vi ngui tam than nhç; 
+ Nguoi tam thtn nh là nhftng ngi.roi trên dja bàn thj xà: 
Di vói truOng hcp ngu'i tam thn nhç lang thang trén dja bàn và thuc quàn l 

cua dja bàn phung thI UBND phuong noi có dôi tucmg do chju trách nhim bat 
buc gia dInh k cam kêt quán l tai  gia dInh. 

DM vâi tri.rmg hcip ngui tam thn nh lang thang trên dja bàn có ,h khâu 
thuc dja bàn nay den dja bàn khác trong thj xã thi UBND các phuàTig phôi hp dé 
tiêp nhn và quãn l, cam kêt quán l t.i gia dmnh. 

+ Ngthi tam thn nhç là nhng ngiJi ngoài dja bàn thj xã: 
Di vói nguéii bit duçrc noi cu trñ, UBND cácphumg lien h tàu, xe dua di 

tuçmg ye vi gia dinh, dja phuong; Khi bàn giao dôi tucmg ye vri gia dInh thI các 
ben lien quan phãi cO biên bàn bàn giao và gia dInh, dja phuong cüa nguoi lang 
thang phài có cam kêt trong vic chãm sOc, quân l dôi tuçmg tránh tinh trng tái 
lang thang. 

Dôi vth nguoi không biêt rO nai cu trñ thI UBND các phithng chü dng phôi 
hçip vâi phông Lao dng TBXH các phông, ban, ngành cap thj lien quan lam thu tic 
de nghj Sâ Lao dng TBXH quyêt djnh dira vào các co sà Bào trg xã hi. 

- Di vói ngixài tam thn nng: 
Ngi.thi tam thn nng lang thang tren dja bàn, UBND các phithng phi hçp vOi 

các phOng, ban, nganh cap Thj xã lien quan dim dôi nrcmg vào diêu trj t?i  co so 
chuyên khoa cap huyn tro len sau mt thai gian nêu bnh thuyên giám (Nguà'i tarn 
than nbc) thI thirc hin theo quy trInh dôi yj nguô'i tam than nhc lang thang, nêu 
bnh không khuyên $iárn thI UBND các phithng phôi hcp yrj phông Lao dng 
TBXH lam thu t1c dê nghj S& Lao dng TBXH quyêt djnh dua yào co s Bão trn 
xàhi. 

* Di vó'i ngzthi già, ngu'ài khuyêt tqt, tré rnô côi khóng nai nutrng tzra lang 
thang xin an tqi nc/i cong c5ng: 
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- Ngrôi lang thang là nhtrng nguô'i trên dja bàn thj xâ: 
Di vó'i nguii lang thang trén dja bàn và thuc quán l cUa dja bàn hix?ng, 

UBND các phuô'ng noi có dôituçrng v.n dng nrO'i than, h9 hang,... cüa dôi ti..rçin,g 
nh.n nuôi duO'ng, chàm soc dôi tung tui cong dông; nêu khôn Co ai nhn nuôi dôi 
tuçmg thI phoi hçp vi Phông Lao dng TBXH lam thu tc dê nghj Sâ Lao dng 
TBXH quyêt djnh dixa vào co s Bâo trçl x hi dê chärn soc. 

- NguO'i lang thang bitt rO a dja bàn huyn, tinh khác: 
Di vói di tuçYng bit ducic nai cu tri, UBND các phutmg lien h tàu, xe dua 

ye vOi gia dmnh, dja phuong; Khi bàn giao dôi tl.rcmg ye vai gia dInh thI các ben lien 
quan phãi có biên bàn bàn giao va gia dInh, dja phucing cña ngui lang thang phãi 
có cam kêt trong vic chärn sóc, quân l dôi tucmg tránh tInh trng tái lang thang. 

- Ngu'ài lang thang không bitt rO dja chi: 
UBND các phu?ing phM hcip vai Phông Lao dng TBXH lam thu tVc  d nghj Sâ 

Lao dng TBXH quyêt djnh dua vào co' sa Bão trçi xä hi. 
* Dôi vó'i dói ttccing "chän dat" ngu'ài lang thang xin an thu lcri bat chInh: 
UBND các phung phát hin kjp thai nhüng nguai "chãn dat" ngixai xin an, 1p 

ho so' xir l theo dung quy djnh cUa Pháp lut dôi vai dôi tuçmg to chrc, xiii diic và 
thuê trê em, nguai khuyêt tt hoc nguai già di xin an dê hu&ng lvi. 

c) LIng ghep, thrc hin chInh sách an sinh xã hi, dy ngh, tao  vic lam: 
- Trin khai thuc hin dy dU, kjp thai các chInh sách giâm nghèo, chInh sách 

bão trV xã hOi;  vn dng các to chuc, Ca nhân ho trçY tai  cong dông cho nguai có 
hoàn cânh d.c biêt khó khän, nhât là trê em thuc h nghèo, nguai khuyêt tat, ngui 
già cô don, không noi nuo'ng tra, giüp h khàc phi1c khó khAn dê không phãi lang 
thang kiêm song. 

- Di vOi nhUng di tl.rccng lang thang xin an dang trong d tui lao dng thI 
phôi hçp vai các to chuc, heii,  doàn th ho trçY day nghê, tio vic lam cho dôi tuqng. 

- Thông qua các hoat dng phi hçp vai các t chuc xä hi, doàn the nhuHi 
Phii nü', Doàn thanh niên, Hi Cuu chiên binh, Hi nguè'i cao tuôi, Hi Nông dân;. 
nhn ho trçY d dâu cho các tré em lang thang, giiuip d0 cho gia dInh Co nguôi tam 
than lang thang. 

d) Tang cithng cong tác quãn 1 nhân khâu, h khâu: 
- Tang cixô'ng cong tác quãn l trt t1r trj an, dc bit là kiêm tra, quân l nhân 

khâu, h khâu, tam  trü dOi vai nhttng nguai tü noi khác den cu trü tai  các khách 
san, nba nghi, nhà trç. Xir 1 nghiem các khách san,  nhà nghi, nhà tr9 cho tam  tth, 
km trü ma không có giây tO' tüy than, không khai báo tarn  trü, km trü theo quy djnh 
nhäm kip  thai phát hin, ngän chàn yà có bin pháp phôi hcip giãi quyet khOng dê 
phát sinh tInh trang ngu'O'i lang thang xin an. 

- Thng kê tInh hInh lao dng nhp cu, quán I nguO'i ban hang rong, dánh giày, 
ban ye so,... có bin pháp giáo diic, ran de ngan chn tInh trang lang thang. 

- Tang cuO'ng cong tác kirn tra, giám sat tai  các dja bàn tr9ng diem nhu khu 
yuc nhà hang phIa dOng bai bien, các ch, tuyen duO'ng Co nhiêu quán an, diem 
tham quan du ljch. 

III. TO CH11C TIW'C HIN 
1. Phông Lao dng Thu'o'ng binh & Xà hi: 
- Chju trách nhim chü trI, phéi hçp và chi dao các ngành, các cap dê to chuc 

thirc hiên. 
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- Phi hcip, hu'fmg dan UBND phuèng 1p h so d nghj S& lao dng TBXH 
tinh ra quyêt djnh dua dôi tu'çYng vào trung tarn Bâo trcY xâ hi Tinh nêu dü các diêu 
kin theo quy djnh. 

- Phi hçip vói Cong an thj xâ, UBND các phuô'ng thu gom các dôi tung lang 
thang xin an biên tuâng trên dja bàn thj xã. 

2. Cong an thj xã: 
- PhEi hcp vói chInh quyên các cap tO chirc vic tp trung ngu'è'i lang thang xiri 

an, ngui tarn than lang thang trên dja bàn. 

- T chirc diu tra, phát hin và 1p  h so xir l theo dñng quy djnh cüa Pháp 
lust dOi vi các dôi tuqng "chän dat", tO chirc xi1i dc và thuê tré em, ngui khuyêt 
tt hotc nguà?i già di xin an dê huO'ng igi. 

- Chi dto Cong an các phuà'ng tAng cuè'ng cOng tác kim tra, quán l dja bàn, 
thirc hin tOt cOng tác dAng k)2, quán l tarn tr11 t?i  các nhà tr9, nhã cho thuê, các cc 
s0 kinh doanh lu'u trt'i. Phân loai dôi tilçmg dê có bin pháp xir l. 

- Chi dao  Cong an các phu'è'ng phôi hcTp vâi UBND các phu'ng tO chrc vic 
phát hin, 1p ho so ngu'O'i lang thang dôi vi nhung dôi tuçmg khôn chAp hànFL 
theo quy djnh và phôi hcp vi phông, ban lien quan dua nguô'i tarn than ye noi cu 
trñ hoc vào ca sà chQa bnh. 

3. Phông Y t: 
- Chi dao  Trung y tê thj xAtip nhn, khárn và diu trj cho ngu'ii langthang, 

ôm yêu suy kit và ngu'O'i tam than lang thang duçic Co quan chirc nAng chuyên den. 
Lp ho so (bnh an) nhQ'ng ngu'i tArn thAn lang thang, ngui khu,yêt tt không có 
dja chi sau khi diêu trj on djnh chuyên ye UBND thj xa dê giái quyêt. 

- Chi dao  cho Tram y t phuO'ng tarn  thai tip nhn di tugng lang thang trên dja 
ban dê chAm soc, cho phân loai dôi tuong, chuân bi dung cu, thuôc, phuong tiên khi 
cAn thiêt dixa các dOi tu'9'ng lang thang, dôi tuçmg tarn than ye noi cu tr1j hoc den 
CaC CO SO' bâo trçi xãhi theo quy djnh; thithng xuyên thAm, khám si'c khOe và diêu 
trj bnh nhân tam than tai  gia dinh. 

4. Phông VAn hoA - Thông tin: 
- Tuyên truyn, vn dng nhân dan tham gia thirc hin np sing vAn hóa, vAn 

minh do thj và thirc hin cuc vn dng "bàn dan doàn kêt xay dirng di song van 
hóa" và chü truong "5 khOng" trong quán l hoit d5ng du ljch cüa thj xA. GAn lien 
viii vic thirc hin giâi quyêt tInh trng ngu1i lang thang trên dja bàn khu dan Cu. 

- Chi dao  ban quân l các dim du ljch, khu di tIch, cAc dirn l hôi,... hthng 
dan khách du ljch không cho tiên ngu?i xin An, du'a tiêu chI dja diem không có 
ngui lang thang xin An vào tiêu chI dAnh giá kêt qua thi dua cuOi nArn. 

5. Phông Giáo dçic - Dào tio: 
- Chi dao  ác TruO'ng h9c trên dja bàn thj xA t chCrc theo dOi, quAn l và phAt 

hin nhu'ng em h9c sinh CO nguy co bO h9c dê kjp thi có bin pháp dng viên, giüp 
dO, lam tOt vai trO cAu nOi giUa nhà trumg, gia dInh và xa hi, khOng dê xày ra tInh 
trang hçc sinh hO hçc, bO nhà di lang thang. 

- Chi dao  cac TnrO'ng h9c trên dja bàn thj xA du'a chuang trInh ngoai khóa ni 
dung tuyên truyên, huó'ng dan ye vic giAi quyét tInh trang nguOi lang thang. 

6. Di quãn 1 trt tir do thj: Phi hgp vói UBND CAC phung trtrc tip kim 
tra thuO'ng xuyén phân loai, sang 1cc các dOi tuçmg. Co kê hoach phOi hgp thu gom 
các dOi tixçmg ye dja diem theo quy djnh. 
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7. Phông Ttr pháp: Phi hç'p vi các t chirc ban, ngành, UBND các phuO'ng 
trong cong tác tuyên truyên phO biên giáo diic pháp lut và ho trçi ye mt pháp 1, 
giám sat qua trInh thirc hin. 

8. Phông Tài chInh- K hoch: Phi hçip vi các phông, ban, ngãnh tham muu 
cho UBND thj xâ xem bô tn kinh phi dê thirc hin kê ho?ch nay. Hixóng dan quàn 
l, sr diing kinh phi có hiu qua và thanh quyêt toán dung quy djnh. 

9. Trung tam Van hóa-Thê thao và Truyn thông: 
Chñ dng xây dirng các chuo'ng trinh, chuyên mitc d tuyen truyn v cong tác 

giái quyêt tInh trng nguô'i lang thang xin an trên dja bàn thj xã. 
10. Be ngh U5' ban MTTQ Vit Nam thj xa và các to chfrc, doàn th: 
- PhOi hp triên khai vn dng dy mnh các hot dng nhân do, tir thin d 

gitlip d ngu'i già cô dan, ngui khuyêt tt, tré em có hoàn cãnh khó khàn và nhng 
gia dInh có hoàn cành dc bit khó khän,... nhäm ngän ng1a có hiu qua nguy ca 
dan den tInh trng ngu?i lang thang. 

- Thirc hiên cuOc van dôn "Toàn dan doàn ke't xáy dicng dô'i sing van hóa khu 
dan cu" gan vi vic giái quyét tInh trng ngi.r?ii lang thang trên dja bàn khu dan cu. 

- Xây drng chuang trinh c1i th d các hi vin ,doàn viên tham gia chuang 
trInh tuyên truyên, huó'ng trng kê hoach giãi quyêt tinh tr1ng nguo'i lang thang xin 
an trén dja bàn thj xä. 

11. UBND các phu'ô'ng: 
- Thành 1p t kirn tra, rà soát và thu gom, gm: Chü tjch hoc Phó chü tjch 

UBND là to truO'ng và các thành viên: U' ban MTTQ, các to chirc doãn the chInh 
trj, Lao d5ng  TBXH, Cong an, Tu pháp, Phu'o'ng dci, 

- Quán l tt nhân khu, h khu, phát hin các truxng hçip ro'i bO gia dInh, nai 
Cu trü di lang thang xin an. 

- Tuyen truyên, vn dng gia dInh, dOng hp trijc tip tim kim dua di tuçing ye 
nhà dê chärn soc nuôi duO'ng. 

- Phi hcip vri Cong an phithng trong vic tip nhn di tuçmg ngui lang thang 
khi phát hin có nguO'i lang thang tnên dja bàn hoc khi ngui dan báo tin; chi dao 
Tr?m y tê phung tam  thai tiêp nh.n dôi tung lana thang trên dja bàn dé chärn sóc, 
phân loai dôi tuclng và thirc hin các thu ti,ic trInh cap có thâm quyên giãi quyêt theo 
quy djnh. 

- Phi hçip vâi các doàn th t cht'rc dng viên, giup do' di tl.rcmg hi ia, nhAm 
ngàn ngl'ra tInh trng tái lang thang. To chirc thc hin tot vic k cam kêt v6i các 
cci s& kinh doanh tnong vic thrc hin chü truong "5 khOng" cüa thj xà. 

- Phi hçp Phông lao dng TBXH thj xã lam thu ti1c dua di tuclng vào ca sâ 
Bâo trç xà hi tinh; thi'c hin các chê d lien quan dôi vói các dôi tuçmg phái nuôi 
duo'ng tai  Phuing trong thi gian ch hôi gia hotc ch? dua vào trung tam bão trq xã 
hôi Tinh. 

- T.p trung các giâi pháp $iàrn ngheo, thrc hin dy du, kjp thi dung dôi tucYng 
che d chInh sách cho các dôi tucYng bão trç xã hi theo Nghj djnh 136/2013/ND-
CP ngày 21/10/2012 cüa ChInh phü ye chInh sách trç' giup xã hi dOi vâi dôi tugng 
bão trçl xä hi, d giüp do' yà không có ngiRi dan trén dja bàn phài lang thang xin 
an. 

Can cu vào k hoach cüa UBND thj xã, UBND các phuô'ng xây dirng k hoach 
thijc hin phü hçip vói dja phuang mInh. Thông báo rông rài cho các ca si djch v11 
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an ung, giái khát trên dja bàn bit, khi phát hin có di tuclng lang thang, an xin 
báo ngay ye UBND phi.thng de kjp thai giãi quyet. 

-Chü tjch UBND các phung chju trách nhirn truc UBND thj xä v vic thu 
gom dôi tu'Qng lang thang, xin an, tam than trên dja bàn rnInh quán l. 

II. Kinh phi thrc hin 
- Ngân sách thj xà. 
- Ngân sách phithng. 
III. Chd báo cáo: 
Djnh k' tnxc ngày 05 hang tháng báo cáo kët qua thii'c hin tháng truc gui ye 

UBND thj xa Cra Là (qua phàng Lao dng TBXH thj xã) dê tong hp báo cáo 
UBND tinh. 

Trên day là K hoch giãi quyt tInh trng nui lang thang xin an trên dja bàn 
thj xä Cra Là närn 2022. Can cr vào ni dung ké hoch các phông, ban, ngành lien 
quan, các to chüc chInh trj-xã hi và UBND các phuing xay drng kê hoach triên 
khai thrc hin tai  don vjmInh. Kêt qua giãi qu'ët tInh trng nguà'i lang thang xin an 
dixçc dtra vào chi tiêu dê xem xét, dánh giá két qua xêp loai thi dua hang näm cUa 
các Co quan, don vj và UBND các phu'?mg./. 

Nc! nhçln: 

- S& LDTBXFI Tinh (B/c); 

-TT'Thj u,TTHDND; 
- ChU tjch UBND ThI xi; 
- Các Phó ChU tjch UBND Thj x; 
- Các PhOng, ban. ng.nh Thj xâ lien quan; 
- U' ban MTTQ và các doàn th Thj xã; 
- UBND các phthng; 
-LuuVT.

1 
 

TM. U'c( BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Hoàng Van Phüc 
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