
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:          /UBND-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2021 
V/v tăng cường thực hiện tiếp cận 

các công trình xây dựng, đường và 

hè phố đối với người khuyết tật 

 

 

  

                             Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các chủ đầu tư xây dựng, đơn vị quản lý sử  

  dụng các công trình trên địa bàn tỉnh. 
 

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 02/CV-UBQGNKT ngày 

25/01/2021 của Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam về việc tăng 

cường thực hiện tiếp cận các công trình xây dựng, đường và hè phố đối với 

người khuyết tật, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

 - Tổ chức rà soát lại các công trình xây dựng, đường và hè phố thuộc lĩnh 

vực quản lý, trên cơ sở đó các đơn vị xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện 

đảm bảo tiếp cận các công trình đối với người khuyết tật, theo các quy chuẩn, 

tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành như: QCVN 10:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc Gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng; 

TCXDVN 264:2002 Nhà và công trình - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế công 

trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng; TCXDVN 266:2002 về nhà     

ở - Hướng dẫn xây dựng để đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng; TCXD 

228:1998 Lối đi cho người khuyết tật trong công trình; TCXDVN 

265:2002 Đường và hè phố - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm 

bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng. 

Quá trình xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện cần xác định rõ lộ trình, 

đề xuất nguồn kinh phí thực hiện đảm bảo tiếp cận các công trình đối với người 

khuyết tật, đáp ứng lộ trình theo quy định tại Điều 40, Luật Người khuyết tật 

ngày 17/6/2010. 

- Tăng cường chỉ đạo việc kiểm tra, kiểm soát chặt việc thiết kế, thẩm 

định, cấp phép, nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình xây dựng phải đảm 

bảo yêu cầu tiếp cận đối với người khuyết tật theo quy định. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 18/3/2021 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết 

tật năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

2. Các chủ đầu tư xây dựng 

Tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình phải tuân thủ 

Quy chuẩn QCVN 10:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng 
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công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng; đặc biệt quan tâm kiểm 

soát ngay từ bước lập thiết kế xây dựng các công trình phải có yêu cầu về xây 

dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng theo quy định. 

3. Các đơn vị quản lý sử dụng công trình 

Thực hiện kiểm tra, rà soát lại hồ sơ thiết kế xây dựng công trình, đường 

và hè phố, trường hợp phát hiện công trình, đường và hè phố chưa đảm bảo tiếp 

cận đối với người khuyết tật phải có giải pháp điều chỉnh thiết kế phù hợp, theo 

các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành đảm bảo người khuyết tật tiếp 

cận sử dụng. 

4. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng 

dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện.  

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức và 

cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các 

nhiệm vụ trên./. 

 
Nơi nhận:                                                                               
- Như trên; 

- Lañh đaọ HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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