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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Vũ Quang, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

 

                                  Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

                                                
 

Thực hiện Công văn số 1454/SLĐTBXH-BTXH ngày 29/6/2022 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác quản lý đối tượng lang 

thang ăn xin, người tâm thần. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau đây: 

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước và thực hiện đồng bộ các biện pháp 

bảo vệ khẩn cấp đối với người lang thang xin ăn, người bị bệnh tâm thần lang thang 

trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú được quy định tại Điều 24, Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã 

hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại 

Văn bản số 5795/UBND-VX2 ngày 01/9/2021 về việc thu dung, thực hiện chính sách 

đối với người “lang thang, cơ nhỡ”; Văn bản số 5913/UBND-VX1 ngày 08/9/2021 về 

quy trình tiếp nhận đối tượng lang thang, cơ nhỡ vào cơ sở trợ giúp xã hội trong điều 

kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Văn bản 1361/UBND-NC ngày 24/3/2022 về 

việc tăng cường quản lý người bệnh tâm thần, người có biểu hiện “ngáo đá”. 

2. Thiết lập, thông báo đường dây nóng tại các địa phương để hỗ trợ người lang 

thang xin ăn, người bị bệnh tâm thần lang thang trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú. 

3. Thường xuyên kiểm tra, rà soát trên địa bàn của đơn vị mình để kịp thời phát 

hiện các đối tượng lang thang ăn xin, người tâm thần; khi phát hiện đối tượng lang 

thang ăn xin, người tâm thần thì khẩn trương tổ chức vận động đối tượng về chung 

sống với gia đình. Trường hợp không xác định được nơi cứ trú của đối tượng thì tiến 

hành lập biên bản và hồ sơ đề nghị hỗ trợ. 

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện kịp thời các 

nội dung nêu trên; tổng hợp báo cáo UBND huyện (qua phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND huyện; (để BC) 

- Phòng LĐTBXH; 

- Hội Bảo trợ NKT&TMC huyện; 

- Lưu: VT, BTXH.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.  CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Hồng Yến 

 

. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Đặng Văn Dũng 

 



 


		Luannv.vq@hatinh.gov.vn
	2022-07-05T10:54:25+0700




