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KẾ HOẠCH 
Trợ giúp người lang thang xin ăn trên địa bàn huyện trong thời  

gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 
 

 

Trên cơ sở Hướng dẫn số 10/HD-SLĐTBXH ngày 19/12/2022 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức đón tết Nguyên đán Quý Mão năm 
2023 cho các đối tượng người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã 

hội; Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 21/12/2022 của UBND huyện về việc tổ 
chức đón tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn huyện; UBND huyện 

xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Không để xảy ra tình trạng người lang thang xin ăn trên địa 

bàn huyện; góp phần làm cho cảnh quan, môi trường đô thị và nông thôn sạch 
đẹp, văn minh thân thiện và đảm bảo an ninh trật tự; tạo điều kiện trợ giúp người 

lang thang xin ăn ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, ngăn chặn 
tình trạng lợi dụng người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em để tổ chức các hoạt 

động lang thang xin ăn để thu lợi. Có sự tham gia của các cơ quan, đơn vị và 
UBND các xã, thị trấn huy động mọi nguồn lực, thực hiện các hoạt động tuyên 

truyền, vận động để nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của gia đình, cộng 
đồng và xã hội nhằm ngăn ngừa tình trạng người lang thang xin ăn trên địa bàn 

huyện trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

 2. Yêu cầu: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chính sách an sinh xã 

hội của Đảng và Nhà nước, vận động Nhân dân cùng phát hiện, cùng tham gia trợ 
giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tạo sự đồng thuận trong 
Nhân dân đối với việc giải quyết dứt điểm tình trạng người lang thang xin ăn 

trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Các cơ 
quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn phối hợp giải quyết có hiệu quả việc trợ 

giúp đưa người lang thang xin ăn về với gia đình chăm sóc hoặc đưa vào Trung 
tâm cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội tỉnh đảm bảo an toàn. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đối tượng: 

- Người lang thang xin ăn có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện, 
UBND các xã, thị trấn phối hợp với Tổ công tác của huyện trực tiếp vận động và 

đưa đối tượng về gia đình. 

- Người lang thang xin ăn có hộ khẩu thường trú ngoài huyện (trong tỉnh), 

UBND các xã, thị trấn phối hợp với Tổ công tác của huyện và địa phương nơi đối 
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tượng cư trú thống nhất thời gian và địa điểm để đưa đối tượng về với gia đình 
(không tổ chức đưa vào Trung tâm cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội tỉnh). 

- Người lang thang xin ăn có hộ khẩu thường trú ngoài tỉnh, UBND các xã, 
thị trấn phối hợp với Tổ công tác của huyện tổ chức đưa về Trung tâm cai nghiện 
ma túy và trợ giúp xã hội tỉnh. 

- Người lang thang xin ăn có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện đang 
lang thang xin ăn ở các huyện trong tỉnh và ngoài tỉnh thì UBND các xã, thị trấn 

phối hợp với Tổ công tác của huyện và gia đình đến địa phương đối tượng đang 
lang thang xin ăn để đưa về với gia đình. 

- Người tâm thần lang thang xin ăn nếu xác định được địa chỉ thì vận động 
người thân đưa về gia đình quản lý và chăm sóc; trường hợp qua phân loại không 

xác định địa chỉ nơi cư trú thì đưa vào Trung tâm cai nghiện ma túy và trợ giúp 
xã hội tỉnh. 

2. Nhiệm vụ và giải pháp: 

- Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền trên các phương tiện thông 

tin đại chúng như: Đài tuyền thanh huyện, xã, thị trấn để ngăn ngừa các đối tượng 
có hoàn cảnh khó khăn lang thang xin ăn trên địa bàn huyện trong thời gian 

trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

- Khi có người lang thang xin ăn trên địa bàn huyện trong thời gian trước, 
trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 thì trợ giúp đưa đối tượng về 

với gia đình hoặc đưa vào Trung tâm cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội tỉnh 
đối với đối tượng không xác định được địa chỉ nơi cư trú. 

- Thời gian thực hiện: 

+ Từ ngày 11/01/2023 đến 15/01/2023 (nhằm ngày 20 đến ngày 24 tháng 

Chạp năm Nhâm Dần): UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, thống kê danh 
sách người lang thang, xin ăn trên địa bàn xã, thị trấn; báo cáo về UBND huyện 

(qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội), chậm nhất 10 giờ 00 phút ngày 
16/01/2023. 

+ Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 21/01/2023 (nhằm ngày 25 đến ngày 30 
tháng Chạp năm Nhâm Dần) tập trung rà soát, xác định đối tượng để đưa về với 

gia đình hoặc đưa vào Trung tâm cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội tỉnh. Hoàn 
thành trước 16 giờ 00 phút ngày 21/01/2023. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Ngân sách huyện (dự toán đã được phân bổ năm 2023 qua phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội).  

2. Nguồn kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân (nếu có). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn rà soát đối tượng lang thang 

xin ăn trên địa bàn huyện để đưa đối tượng về với gia đình chăm sóc và quản lý 
tại địa phương. Riêng đối tượng không xác định được địa chỉ nơi cư trú thì đưa 

vào Trung tâm cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội tỉnh. Tổng hợp, tham mưu 
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UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội đúng quy định. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh huyện: 
Tăng cường công tác tuyên truyền trên đài tuyền thanh huyện để ngăn ngừa các 
đối tượng có hoàn cảnh khó khăn lang thang xin ăn trên địa bàn huyện trong thời 

gian trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

3. Công an huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác 

quản lý nhân khẩu, hộ khẩu trên địa bàn; xác minh nơi cư trú, lai lịch để có giải 
pháp hỗ trợ cho đối tượng. 

4. Trung tâm Y tế huyện chủ động bố trí xe và nhân viên lái xe; phân công 
y, bác sỹ chuyên khoa phối hợp cùng với các thành viên của Tổ công tác để hỗ 

trợ đưa đối tượng vào Trung tâm cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội tỉnh đảm 
bảo an toàn. 

5. UBND các xã, thị trấn: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên đài truyền thanh xã, thị trấn để 

ngăn ngừa các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn lang thang xin ăn trên địa bàn 
xã, thị trấn, lang thang xin ăn ở địa phương khác và những người ở địa phương 

khác đến lang thang xin ăn trên địa bàn xã, thị trấn mình trong thời gian trước, 
trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, Tổ công tác của 

huyện và các địa phương khác (nếu có đối tượng) tập trung rà soát, xác định đối 
tượng để đưa về với gia đình hoặc đưa vào Trung tâm cai nghiện ma túy và trợ 

giúp xã hội tỉnh đảm bảo an toàn. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện ./.  
 

Nơi nhận: 
- Sở Lao động-TBXH Phú Yên; 
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 
- Ban TT. UBMTTQVN huyện; 
- Chủ tịch và các PCT.UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, LĐTBXH.                                                                

KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 
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