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KÉ HOẠCH
Tổ chức tập triing ngườỉ già cô đơn, người cơ nhỡ, trẻ em, người tâm thần,
người khuyết tật sống lang thang, xin ăn đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội

tỉnh và giải quyết tình trạng ngườỉ ăn xin, lang thang
trên địa bàn thành phố Phú Quốc

Trong những năm qua thực hiện chủ trương quản lý chăm sóc các đối
tượng xã hội, không nơi nương tựa sống lang thang ăn xin trên địa bàn thành
phố. Hàng năm ƯBND thành phố có Kế hoạch chỉ đạo Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội thành phố chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan
và các xã, phường tổ chức tập trung các đối tượng này về đất liền, đưa vào
Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh quản lý, chăm sóc; trong đó có nhiều đối tượng
làm hồ sơ cam kết nhiều lần nhưng họ vẫn tìm mọi cách trở lại để ăn xin, nhấl là
gần đây, trước sự phát triển về kinh tế của thành phố ở lĩnh vực du lịch, số người
ăn xin ra đảo ngày càng nhiều trong đó có cả gia đình và trẻ em người già chủ
yếu tập trung ở phường Dương Đông. Đối tượng này rất đa dạng, có người thì
lười lao động mà đi ăn xin, có người do tàn tật già yếu, có người thì giả danh đi
ăn xin...Thực trạng người lang thang, ăn xin bám theo du khách đế xin tiền, nhất
là khu vực chợ đêm, chùa, đình, chợ Dương Đông, điểm du lịch, tạo nên hình
ảnh thiếu văn minh, làm mất mỹ quan và gây ấn tượng không tốt cho khách
tham quan du lịcỊi trong và ngoài nước.

Để khắc phục được tình trạng trên, UBND thành phố xây dựng Kế hoạch
chủ yếu nhằm ngăn ngừa và giải quyết tình trạng người sống lang thang, xin ăn,
gồm các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm qụản lý giáo dục và chăm SQ^C đối tượng xã hội sống lang thang,

ăn xin được tốt V;à đảm bảo không ảnh hưởng đến sinh hoạt trong cộng đồng dân
cư trên địa bàn.

- Giải quyết tình trạng người sống lang thang, xin ăn là công việc phức tạp
lâu dài, phải được tiến hành thường xuyên liên tục. Ngoài việc thực hiện chế độ
trợ cấp theo quy định của Nhà nước đối với người thuộc diện trợ cấp xã hội cần
phải có sự tham gia đồng bộ của các cấp chính quyền, các ngành liên quan, các
thành phần kinh' tế giúp đỡ họ vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với cộng
đồng.

II. ĐỐI TƯỢNG THƯ GOM
Những người sống lang thang, người cơ nhỡ, người già cô đơn, người tâm

thần, người khuyết tật sống lang thang, xin ăn, kể cả trỏ em đi cùng gia đình
không nơi nương tựa trong địa bàn thành phố và những người từ nơi khác đến.



III. Tỏ CHỨC THựC HIỆN
•  •

1. Phân loại đối tượng
1.1. Đối với những đối tượng có hộ khẩu trong thành phố: Đối tượng

thuộc xã, phường nào thì ƯBND xã, phường đó có trách nhiệm và có biện pháp
quản lý giáo dục. tại địa phương, cho cam kết quản lý đối tượng tại gia đình, nắm
từng hoàn cảnh cụ ứiế mà có biện pháp giúp đỡ học nghề hoặc nuôi dưỡng tại
cộng đồng...những đối tượng có hộ khẩu thuộc xã, phường này nhưng lại đi đến
xã, phường khác trong địa bàn thành phố thì ƯBND xã, phường liên hệ với nhau
đế tiếp nhận đối tượng thuộc địa phương mình quản lý.

1.2. Đối với những đối tượng hộ khẩu ngoài thành phố: Tổ chức thu gom
đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kiên Giang thì ƯBND xã, phường thành
lập tổ khảo sát quản lý đối tượng, đồng thời nắm thông tin sàng lọc, phân loại,
đề nghị và lập danh sách đối tượng gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã
hội làm thủ tục đề nghị quyết định đưa đối tượng vào Trung tâm Bảo trợ xã hội
tỉnh đế quản lý, chăm sóc.

1.3. Đối với đối tượng không có hộ khẩu tại địa phương nhưng không đủ
điều kiện đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, gồm: người còn trong độ tuổi
lao động, không phải là người già cô đơn, nạười tâm thần, người khuyết tật sống
lang thang, xin ăn thì ƯBND xã, phường nao phát hiện có đối tượng mời về lập
hồ sơ, biên bản cam kết không tái diễn ăn xin trên đia bàn và hỗ trợ giới thiệu
việc làm cho đối tượng ổn định cuộc sống.

2. Phân công trách nhiệm

2.1. Phòng Lao động - Thương bỉnh.và Xã hội

- Tham mưu ƯBND thành phố xây dựng và triến khai Ke hoạch này, phối
hợp với các ngành liên quan để tổ chức thu gom người sống lang thang, xin ăn
trên địa bàn thành phố, trong đó cần tập trung ở địa bàn trọng điếm như: phường
Dương Đông, các khu vực chùa như Chùa Hùng Long Tự (Chùa Sư Muôn),
Chùa Hộ Quốc, Dinh Cậu... tham mưu cho ƯBND thành phố lập dự trù kinh phí
và hướng dẫn các xã, phường về thủ tục tha|ứi quyết toán chi phí theo kế hoạch.

- Hướng dẫn làm hồ sơ cho đối tượng, đồng thời liên hệ Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội tỉnh, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kiên Giang đưa số
đối tượng người già cô đơn; người cơ nhỡ; trẻ em; người tâm thần, người khuyết
tật sống lang thang, xin ăn vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kiên Giang để
quản lý, chăm sóc và phân loại theo quy định.

- Là cơ quạn Thường trực giải quyết tổng hợp báo cáo về ƯBND thành
phố trong quá trinh thực hiện kế hoạch, cần, đề xuất khen thưởng nhũng cá nhân
và tập thể có thành tích, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.2. Công an thành phố
Chỉ đạo Công an các xã, phường phối hợp cùng các ngành chức năng và

IIBND các xã, phường đôi với công tác hỗ trợ thu gom, quản lý các đối tượng,



hỗ trợ đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kiên Giang tỉnh.
2.3. Trung tâm Y tế thành phố
Phân công cán bộ phối hợp với các ngành chức năng và UBND các xã,

phường hỗ trợ nghiệp vụ vê chăm sóc sức khỏe cho các đôi tượng trên đê đưa
.vào Trung tâm Bảo trợ xã hội theo quy địnhu

2.4. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh
Tổ chức tuyên truyền trên sóng truyền thanh, truyền hình cho nhân dân

nhận thức được mục đích và yêu cầu của kế hoạch, nhằm tác động đến các đối
tượng như đã nêu.

2.5. Phòng Tài chính - Ke hoạch

Có trách nhiệm tham mưu cho ƯBND thành phố xem xét cấp kinh phí để
thực hiện kế hoạch này và hướng dẫn thanh quyết toán đúng quy định.

2.6. Đe nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các
đoàn thể

Tuyên truyền sâu, rộng trong thành viên, hội viên, đoàn viên và người
dân. Có kế hoạch phối hợp hưởng ứng thực hiện kế hoạch.

2.7. ƯBND các xã, phường

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế
hoạch thu gom cụ thể trên địa bàn, nhằm đảm bảo kế hoạch thu gom đạt hiệu
quả.

- Chịu trách nhiệm quản lý đối tượng đang sinh hoạt trên địa bàn; khi phát
hiện đối tượng Qần bảo vệ khấn cấp, người cơ nhỡ, người già cô đơn, trẻ em,
người tâm thần, người khuyết tật, người sống lang thang, xin ăn; thành lập tổ
khảo sát quản lý đối tượng, nắm địa chỉ và nơi đối tượng đang tạm trú tại các
nhà trọ trên địa bàn mình quản lý, nắm thông tin, sàng lọc, phân loại đối tượng,
báo cáo về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; chọn địa điểm để tập
trung đối tượng tạm thời trước khi chuyển đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.
Phân công cán bộ, đoàn thể quản lý, giáo dục, chịu trách nhiệm đưa đối tượng
ngoài thành phố về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kiên Giang quản lý.

- Riêng UBND phường Dương Đông thực hiện trong từng đợt thu gom tại
khu yực chợ đếm, các điếm du lịch trên địa bàn phường Dương Đông. Phối hợp
Ban Quản lý khu vực chợ đêm thường xuyên nắm tình hình nếu phát hiện đối
tượng sống lang thang, xin ăn xuất hiện thì thông báo ngay về ƯBND phường
Dương Đông để tổ chức lực lưọng thu gom ngay.

- Sau đợt thu gom đề nghị UBND các xã, phưòmg tiếp tục chỉ đạo quản lý
tôt địa bàn, đảm bảo không để cho các đối tượng nêu trên tái diễn xin ăn trên địa
bàn mình quản lý, tổ chức thu gom thường xuyên.

- Căn cứ vào Kế hoạch của ƯBND thành phố, ƯBND các xã, phường phối
hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện phù



hợp với đặc thù của thành phố. Thông báo rộng rãi trong nhân dân biết, khi phát
hiện có đối tượng sống lang thang, xin ăn trên địa bàn mình báo ngay về ƯBND
xã, phường nơi đó để kịp thời giải quyết.

IV. KINH PHÍ THựC HIỆN
•  •

Giao Phòng Lao động - Thương binh yà Xã hội có trách nhiệm dự trù kinh
phí đê chi cho công tác thu gom và quyêt toản kinh phí theo quy định.

V. THỜI GIAN THựC HIỆN
- Công tác thu gom, tập trung đối tượng được thực hiện thường xuyên, cao

điểm, đột xuất và vào các dịp lễ, tết. Cụ thể:
+ Lễ kỷ niệm 50 năm "Chiến thắng trở về": Dự kiến ngày 22 - 23 tháng 3

năm 2023.

+ Lễ 30/4 và 01/5: Dự kiến ngày 20- 21 tháng 4 năm 2023.
+ Ngày Quốc khánh 2/9: Dự kiến ngày 23-24 tháng 8 năm 2023.
+ Lễ hội kỷ niệm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

(ngày 27, 28 tháng 8 âm lịch): Dự kiến ngày 04/10 đến 07/10 năm 2023.
+ Tết Dương lịch: Dự kiến ngày 27 - 28 tháng 12 năm 2023.

(

- Ke hoạch này được thực hiện trong năm 2023. Trong quá trình thực hiện
sẽ có điều chỉnh, bố sung cho phù hợp với tình hình thực tế và theo yêu cầu chỉ
đạo của tỉnh.

Trên đây là kế hoạch tố chức thu gom đối tượng sống lang thang, xin ăn
trên địa bàn thành phố Phú Quốc, đề nghị các ngành có liên quan và UBND các
xã, phường triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch này. 1 rong quá trình thực hiện
có khó khăn, vướng mắc báo cáo về ƯBND thành phố (thông qua Phòng Lao
động - Thương binh và Xã hội) để chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:
- TT. Thành ủy;
- CT, các PCT. UBND thành phố;
- Các cơ quan, ban, n^ành thành phố
(Đảng, chính quyền, đoàn thể);
- ƯBND các xã, phường;
- LĐVP, Đ/c Ly;
- Lưu: VT, PLĐTBXH.
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