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KẾ HOẠCH
Tổ chức kiểm tra, xử lý tình trạng Lang thang xin ăn biến tướng,
bán hàng rong chèo kéo khách trước, trong và sau
Tết Dương lịch và Tết nguyên đán năm 2019
Trên cơ sở kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 06 / 02 /2018 về việc thực hiện
mục tiêu chương trình“Không có người lang thang xin ăn” trên địa bàn quận Cẩm
Lệ năm 2018. Nhằm đảm bảo công tác kiểm tra, xử lý người lang thang xin ăn,
người bán hàng rong đeo bám, chèo kéo trên địa bàn quận, Uỷ ban nhân dân quận
Cẩm Lệ xây dựng kế hoạch phối hợp đồng loạt ra quân thực hiện kiểm tra, xử lý
tình trạng Lang thang xin ăn biến tướng, bán hàng rong chèo kéo khách trước,
trong và sau Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2019, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tiếp tục phổ biến quán triệt đầy đủ chủ trương xây dựng thành phố văn hóa,
văn minh“không có người lang thang xin ăn” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong
nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội; từng bước ngăn
chặn và xử lý có hiệu quả tình trạng xin ăn, xin ăn biến tướng, bán hàng rong đeo
bám, chèo kéo khách;
2. Yêu cầu
Việc triển khai thực hiện phải được tiến hành chặt chẽ, đồng bộ, thường
xuyên từ quận đến cơ sở. Vừa chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận
động, thuyết phục; vừa đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, kiểm soát xử lý nghiêm,
kịp thời các trường hợp vi phạm; vừa quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện cho các trường
hợp thật sự khó khăn ổn định cuộc sống. Quá trình tổ chức thực hiện cần coi trọng
hiệu quả, chất lượng, tránh hình thức, qua loa, chiếu lệ.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao sự đồng thuận của
toàn xã hội về chủ trương ngăn chặn, xử lý người lang thang xin ăn, xin ăn biến
tướng, bán hàng rong đeo bám, chèo kéo khách.
2.Tăng cường kiểm tra, xử lý các đối tượng vi phạm không để xảy ra tình
trạng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng trên địa bàn quận;
3.Vận động 100% các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát; 100% nhà
thờ, các chùa, cơ sở thờ tự lắp đặt các biển cấm, ký cam kết không để xảy ra tình
trạng xin ăn và ăn xin biến tướng, bán hàng rong tại cơ sở.
4. Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ từ 90% - 100% số người bán hàng rong có
hộ khẩu trên địa bàn được chuyển đổi ngành nghề, việc làm phù hợp.

5. Tổ chức khảo sát, quản lý chặt chẽ các đối tượng bán vé số trên địa bàn, có
biện pháp xử lý tình trạng đeo bám chèo kéo khách, xin ăn biến tướng trong nhóm
đối tượng này.
6. Điều tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi chăn dắt, lợi dụng trẻ em, người
khuyết tật để xin ăn.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục
- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền phổ biến nội dung Nghị định số39/2007/NĐCP ngày 16/3/2007của Chính phủ về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc
lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh; Nghị định số 167/2013/NĐ-CP
ngày 12/11/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình;
Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ về quy định xử
phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Chỉ
thị số 22/2007/CT-UBND ngày 07/12/2007 của UBND thành phố về triển khai
thực hiện Nghị định số 39/2007/NĐ-CP; Chỉ thị 43 về Văn hóa, văn minh đô thị;
Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 của UBND thành phố quy
định về đưa người lang thang vào cơ sở Bảo trợ xã hội…đến các cấp, các ngành,
mọi người dân và du khách đến với địa phương.
- Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền giáo dục; vừa coi trọng tuyên
truyền trên truyền thông vừa chú trọng cổ động trực quan; vừa tổ chức gặp mặt
thân nhân gia đình và đối tượngđể động viên họ chấp hành các quy định của pháp
luật. Tiến hành thành lập các nhóm tình nguyện đến các địa bàn trọng điểm, khu
nhà trọ để tuyên truyền hoặc thông qua các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố để vận
động toàn dân tích cực hưởng ứng và chấp hành nghiêm túc chủ trương của thành
phố.
2. Tiếp tục lồng ghép vào các chương trình tổ chức dạy nghề, tạo việc làm
giải quyết tốt các chính sách an sinh xã hội
- Tổ chức rà soát, phân loại, nắm danh sách đối tượng buôn bán hàng rong ở
các địa phương để gặp mặt đối thoại tư vấn,hướng dẫn giúp đỡ để chuyển đổi việc
làm khác phù hợp với bản thân nhằm ổn định cuộc sống;
- Triển khai lồng ghép nội dung Kế hoạch này với các chương trình phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là chương trình mục tiêu giảm nghèo, chương
trình có việc làm, có nhà ở, có nếp sống văn hoá, văn minh đô thị, chương trình
mục tiêu về dạy nghề... nhằm ngăn chặn phát sinh người lang thang xin ăn và tạo
điều kiện cho người lang thang xin ăn hoà nhập cộng đồng;
- Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách bảo trợ xã hội; khuyến
khích các tổ chức nhân đạo, từ thiện hỗ trợ tại cộng đồng cho những người có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là trẻ em thuộc hộ nghèo, người khuyết tật, người già
cô đơn không nơi nương tựa;
- Tổ chức tư vấn đào tạo nghề cho lao động là người lang thang bán hàng
rong, tạo cơ hội để họ có việc làm ổn định cuộc sống hòa nhập cộng đồng.

3. Công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu
- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú đối với
những đối tượng từ nơi khác đến cư trú;
- Thống kê tình hình lao động nhập cư, quản lý đối tượng bán hàng rong, bán
vé số và có biện pháp giáo dục, răn đe, kịp thời ngăn chặn, phối hợp giải quyết
không để nảy sinh tình trạng lang thang xin ăn.
4. Công tác xử lý đối với các hành vi chăn dắt, lợi dụng trẻ em, người
khuyết tật để xin ăn
- Duy trì việc tiếp nhận xử lý thông tin qua đường dây nóng;
+ Kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp có nguy cơ bị lạm dụng, bị xâm
hại và bị ngược đãi;
+ Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Thường trực xử lý người
lang thang xin ăn tiếp nhận thông tin phản ánh, phối hợp với các địa phương xử lý
kịp thời;
- Kiểm tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm;
- Áp dụng các biện pháp xử lý hành chính hoặc hình sự đối với các đối tượng
có hành vi lợi dụng trẻ em hoặc mang theo trẻ em, người khuyết tật thực hiện hành
vi bán hàng rong đeo bám, chèo kéo khách hoặc bán hàng rong kết hợp với xin ăn;
kiên quyết đưa vào cơ sở Bảo trợ xã hội để nuôi dưỡng đối với các đối tượng lợi
dụng sự khiếm khuyết của bản thân để đeo bám, nài nỉ khách mua hàng hoặc kết
hợp bán hàng với xin ăn.
5. Phối hợp giải quyết có hiệu quả việc tập trung phân loại, đưa người
lang thang về lại địa phương, ổn định cuộc sống
- Các ngành, các địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác tập trung người
lang thang trên địa bàn quận; phân loại, tư vấn, động viên đưa họ về hoà nhập cộng
đồng.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
- Là cơ quan thường trực, giúp UBND quận chỉ đạo triển khai thực hiện;
- Hướng dẫn các địa phương lồng ghép vào các chương trình, dự án của địa
phương hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề giải quyết việc làm giúp cho các đối tượng
chuyển đổi ngành nghề ổn định cuộc sống;
- Chỉ đạo các phòng, đơn vị phối hợp hỗ trợ các địa phương trong công tác lập
hồ sơ chuyển giao đối tượng vào cơ sở BTXH và tổ chức nuôi dưỡng chăm sóc,
dạy văn hóa, dạy nghề, tổ chức lao động sản xuất cho đối tượng phù hợp; Xây
dựng phần mềm quản lý đối tượng trên địa bàn thành phố;
- Tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện Kế hoạch; Tổ chức ra phối hợp
kiểm tra xử lý các đối tượng vi phạm;
- Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện.

2. Công an thành quận
- Chỉ đạo công an các địa phương tăng cường công tác quản lý địa bàn, phát
hiện xử lý kịp thời người lang thang xin ăn trên địa bàn quản lý; đồng thời, phối
hợp với các ngành chức năng, các địa phương lập hồ sơ đưa đối tượng vi phạm
theo qui định vào cơ sở Bảo trợ xã hội;
- Phối hợp điều tra xử lý nghiêm đối với người có hành vi chăn dắt, dụ dỗ, lôi
kéo người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em xin ăn biến tướng, bán hàng rong đeo
bám, chèo kéo khách.
3. Phòng Văn hóa- Thông tin quận, Đài truyền thanh
- Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện nếp sống văn hóa, văn
minh đô thị và thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa” gắn với việc thực hiện giải quyết tình trạng người lang thang trên địa bàn khu
dân cư;
- Chỉ đạo ban quản lý các điểm du lịch, khu di tích, các địa điểm lễ hội; các
đơn vị lữ hành, hướng dẫn viên,... tuyên truyền cho du khách không cho tiền, quà
người ăn xin; lồng ghép nội dung tuyên truyền Chương trình không có người lang
thang xin ăn vào các lớp tập huấn nghiệp vụ văn minh du lịch cho cán bộ quản lý,
nhân viên các đơn vị, cá nhân phục vụ khách du lịch trên địa bàn quận;
- Phối hợp triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, môi trường du lịch, xử
lý các hành vi đeo bám, chèo kéo khách.
- Phối hợp với Đài truyền thanh quận và các ngành liên quan, tuyên truyền
chủ trương của quận tại Kế hoạch này nhằm vận động các tổ chức xã hội, nhân dân
tích cực hướng ứng và phối hợp tham gia.
- Phối hợp với Đài Truyền thanh quận xây dựng các chương trình, chuyên
mục để tuyên truyền về công tác giải quyết tình trạng người lang thang trên địa bàn
bằng các hình thức phù hợp, sát với tình hình của địa phương.
4. Phòng Kinh Tế, Ban quản lý chợ quận
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách và quy định pháp
luật liên quan về quản lý cá nhân hoạt động thương mại; triển khai cho các cơ sở
kinh doanh, dịch vụ treo biển cấm và đăng ký cam kết không để xảy ra tình trạng
lang thang đánh giày, bán hàng rong kết hợp xin ăn xảy ra tại cơ sở mình;
- Ban quản lý chợ tăng cường công tác tuyên truyền, ngăn chặn và xử lý các
đối tượng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng tại khu vực chợ;
5.Trung Tâm Y Tế quận
- Phối hợp triển khai Kế hoạch quản lý chữa trị đối tượng tâm thần có hành vi
nguy hiểm tại cộng đồng;
- Tiếp nhận, khám và điều trị cho người lang thang ốm yếu suy kiệt và người
tâm thần lang thang được cơ quan chức năng chuyển đến;
- Kịp thời phát hiện đối tượng giả dạng bệnh nhân vào trong các khu vực
Bệnh viện, Trung tâm y tế hoặc tụ tập trước cổng bệnh viện để xin ăn, bán hàng
rong chèo kéo khách.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo, theo dõi, quản lý và phát hiện những em học sinh có nguy cơ bỏ
học để kịp thời có biện pháp động viên, giúp đỡ; làm tốt vai trò cầu nối giữa nhà
trường, gia đình và xã hội, nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng học sinh bỏ học,
bỏ nhà đi lang thang;
- Chỉ đạo các Trường học trên địa bàn đưa vào chương trình ngoại khóa nội
dung tuyên truyền về chủ trương không có người lang thang xin ăn, xin ăn biến
tướng trên địa bàn quận.
7. Phòng Nội vụ quận
- Hướng dẫn các cơ sở tôn giáo có nhu cầu thực hiện các hoạt động từ thiện,
trợ giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cần phối hợp với chính quyền
hoặc các đoàn thể liên quan bố trí địa điểm phù hợp để trao tặng;
- Động viên các tổ chức tôn giáo treo biển cấm bán hàng rong, xin ăn tại cơ sở
thờ tự và động viên chức sắc tôn giáo giáo dục tín đồ thực hiện tốt chủ trương của
quận và thành phố không cho tiền, không mua bán hàng rong tại nơi thờ tự.
9. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các hội, đoàn thể
- Chỉ đạo hệ thống ngành dọc phối hợp các ngành, các địa phương thực hiện
kế hoạch này. Phân công đoàn viên, tình nguyện viên theo dõi, phụ trách các tuyến
đường, các khu vực trọng điểm để kịp thời phát hiện đối tượng xin ăn biến tướng,
lang thang đánh giày, bán hàng rong chèo kéo khách thông báo cho các ngành
chức năng xử lý;
- Vận động đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện để giúp đỡ người già
cô đơn, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và những gia đình có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn.... nhằm ngăn ngừa có hiệu quả nguy cơ dẫn đến tình trạng
người lang thang xin ăn;
- Thực hiện cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô
thị văn minh " gắn với việc giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn, xin ăn
biến tướng trên địa bàn khu dân cư.
10. UBND các phường
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, tại
các địa bàn dân cư. Tổ chức vận động các cơ quan, đơn vị, các chùa, các hộ kinh
doanh ở địa phương treo biển cấm và đăng ký cam kết không để xảy ra tình trạng
xin ăn biến tướng, lang thang đánh giày, bán hàng rong xảy ra tại cơ sở;
- Có kế hoạch phân công các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra,
kiểm soát địa bàn; Tăng cường các biện pháp xử phạt đối với các hành vi vi phạm
trên lĩnh vực trật tự văn hóa đô thị;
- Tổ chức khảo sát, gặp mặt số đối tượng có hành vi xin ăn biến tướng, lang
thang đánh giày, bán vé số, bán hàng rong đang lưu trú và hoạt động trên địa bàn
để phổ biến quán triệt các qui định của thành phố, vận động họ cam kết không vi
phạm các quy định của thành phố, tư vấn để họ tự nguyện chuyển đổi ngành nghề;
lồng ghép vào các chương trình, dự án để hỗ trợ họ học nghề, học văn hoá, hướng

dẫn cách làm ăn; hỗ trợ vốn vay ưu đãi để họ chuyển đổi việc làm khác ổn định
cuộc sống;
- Phối hợp với Tổ Xử lý ngăn chặn xin ăn, xin ăn biến tướng, bán hàng rong
đeo bám, chèo kéo khách trên địa bàn quận Cẩm Lệ (gọi tắc Tổ Xử lý liên ngành),
Tổ xử lý thông tin người lang thang thành phố (Tổ 550) trong việc kiểm tra, kiểm
soát địa bàn, lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội và tiếp nhận đối
tượng về lại địa phương để quản lý, giáo dục;
III. THỜI GIAN THỰC HIỆN
- Thời gian đồng loạt ra quân: bắt đầu từ 17h ngày 21/12/2018 – 04/ 02/2019.
- Ngoài các đợt tập trung cao điểm nói trên, tuỳ theo tình hình tại địa phương
quận sẽ tổ chức các đợt ra quân đột xuất cùng phối hợp với phường kiểm tra xử lý,
ngăn chặn kịp thời các tình trạng xin ăn biến tướng, bán hàng rong, lang thang
đánh giày và đeo bám chèo kéo khách trên địa bàn quận Cẩm Lệ .
Trên đây là Kế hoạch Tổ chức triển khai kiểm tra, xử lý tình trạng lang thang
xin ăn biến tướng, bán hàng rong chèo kéo khách trước, trong và sau tết Dương
lịch và Tết nguyên đán năm 2019. Các ngành và thành viên liên quan có trách
nhiệm phối hợp triển khai thực hiện, báo cáo công tác kiểm tra xử lý, ngăn chặn
kịp thời các tình trạng xin ăn biến tướng, bán hàng rong, lang thang đánh giày và
đeo bám chèo kéo khách về Tổ xử lý liên ngành quận Cẩm Lệ đợt 1trước ngày 31/
12/ 2018 và đợt 2 trước ngày 04/02 /2019 để tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Sở LĐTBXH thành phố (bc);
- TT Quận ủy, HĐND quận (bc);
- CT, các PCT UBND quận;
- UBMTTQVN quận(p/h);
- Các ngành liên quan;
- UBND các phường(t/h);
- Lưu: VT, LĐTBXH Long.20.
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