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BÁO CÁO 

Về thực trạng thực hiện tiếp cận các công trình xây dựng, đường 

và hè phố đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 

  

Thực hiện Văn bản số 507/VP-KT ngày 07/02/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện tiếp cận các công 

trình xây dựng, đường và hè phố đối với người khuyết tật.  

Căn cứ 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. 

 Ngày 24/02/2021, Sở Xây dựng đã có Công văn số 249/SXD-QLXD đề 

nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố báo cáo tình hình thực 

hiện tiếp cận các công trình xây dựng, đường và hè phố đối với người khuyết tật 

theo quy định tại Điều 40, Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010. Trên cơ sở số 

liệu báo cáo của các đơn vị, sau khi rà soát, tổng hợp Sở Xây dựng báo cáo    

như sau:      

 1. Thực trạng các công trình xây dựng, đường và hè phố trên địa bàn tỉnh 

đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng. 

Dưới sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh; các sở, ban, ngành; UBND 

các huyện, thành phố, việc thực hiện tiếp cận các công trình xây dựng, đường và 

hè phố đối với người khuyết tật tại các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn đã được chú trọng, thực hiện. Hằng năm, thực hiện Quyết định số 

1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ 

giúp NKT giai đoạn 2012 - 2020 (Đề án 1019), UBND đã ban hành Kế hoạch về 

thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, chỉ đạo 

các sở, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện. Trên cơ sở Kế hoạch của 

UBND tỉnh, các Sở, ngành, các đơn vị liên quan nói chung và Sở Xây dựng nói 

riêng căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị mình xây dựng kế 

hoạch thực hiện Đề án 1019 trợ giúp người khuyết tật thuộc lĩnh vực ngành, địa 

bàn quản lý, tổ chức tốt việc thực hiện Luật Người khuyết tật trên địa bàn, do đó 

nhiều hoạt động cho người khuyết tật đã được quan tâm tổ chức thực hiện để 

đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án 1019. Cụ thể: Đã có 30% công trình 

đường giao thông; nhà ga, bến xe, bến tàu; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở 
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giáo dục, dạy nghề, công trình văn hóa, thể dục thể thao; công trình là trụ sở làm 

việc của cơ quan nhà nước; nhà chung cư mới xây dựng bảo đảm điều kiện tiếp 

cận đối với người khuyết tật (chi tiết tại Phụ lục gửi kèm theo). 

2. Tồn tại, hạn chế 

Mặc dù Luật Người khuyết tật và nhiều quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

được xây dựng và phê duyệt, ban hành để đảm bảo quyền và lợi ích cho người 

khuyết tật, chỉ một trong số ít đó đi vào thực tế, nghĩa là được các đơn vị tư vấn 

đưa vào thiết kế và ghi nhận trong công trình. Thực tế cho thấy còn nhiều công 

trình công cộng, hạ tầng giao thông tại đô thị chưa đảm bảo người khuyết tật 

tiếp cận sử dụng, cụ thể: 

- Các công trình công cộng:  

Tại một số công trình trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, trung tâm 

thương mại, công viên, khách sạn có đường lên cho người khuyết tật, nhưng nhà 

vệ sinh công cộng không có tay vịn hỗ trợ người đi xe lăn hoặc người dùng 

nạng, người khiếm thị. Nhiều  tòa nhà thang máy để ở tầng 2, người khuyết tật 

không tiếp cận được vào thang máy. 

Trường học, bệnh viện, bảo tàng, bưu điện ít có hạng mục công trình có 

lối đi riêng dành cho người khuyết tật, biển chỉ dẫn, chưa thực sự hỗ trợ được 

người khuyết tật tiếp cận sử dụng. 

- Đường, hè phố và công trình hạ tầng xã hội khác:  

Hệ thống cơ sở hạ tầng còn nhiều bất cập, nhiều công trình đường, hè phố 

và công trình hạ tầng xã hội khác, đặc biệt là những công trình đã được xây 

dựng từ nhiều năm trước chưa chú ý tới việc xây dựng các làn đường tiếp cận 

dành cho người khuyết tật. Tại nhiều tòa nhà, công trình công cộng, nhà ga, bến 

xe, trên các tuyến đường, vỉa hè dành cho người đi bộ thiếu những làn đường 

trượt dốc và hệ thống tay vịn dành cho người khuyết tật hoặc công trình có xây 

dựng đường dốc cho người đi xe lăn nhưng độ dốc quá lớn từ (20- 40) độ, độ 

rộng của đường dốc không đúng tiêu chuẩn, không có tay vịn, . . . Tại nhiều cơ 

quan, văn phòng, nhà chung cư không bố trí điểm đỗ xe dành riêng cho xe 3 

bánh hoặc có hầm để xe nhưng độ dốc lên xuống hầm lớn, xe của người khuyết 

tật khó lên xuống. Cửa nhà vệ sinh hoặc diện tích trong buồng vệ sinh quá hẹp, 

nhiều nơi chỉ có xí xổm, có nhiều bậc khi vào khu vệ sinh, khu vệ sinh không có 

tay vịn hỗ trợ người đi xe lăn hoặc người dùng nạng, người khiếm thị. Nhiều  

tòa nhà thang máy để ở tầng 2, người khuyết tật không tiếp cận được vào     

thang máy. 

Các tuyến đường chưa đồng bộ xây dựng theo phương hướng dành cho 

người khiếm thị. Theo đó, gạch lát phải có gờ nổi, được lát dọc theo hướng phía 

người đi, đi đến chỗ chuyển hướng phải có dấu hiệu nổi báo hiệu cho người 

khiếm thị biết. Khi chuyển hướng cho người sang đường thì phải được dẫn trùng 

vào vạch cho người đi bộ qua đường, . . . Tuy nhiên việc một số tuyến đường 

được xây dựng nhưng lại chưa đúng tiêu chuẩn về kỹ thuật, nhiều đường dẫn 
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không trùng vào vạch hoặc đâm thẳng vào ghế chờ xe buýt, hộp điện ven đường, 

cột điện, . . . dẫn đến các đường dẫn nổi này không được sử dụng đúng công 

năng và mục đích ban đầu.  

3. Đề xuất, kiến nghị 

Để bảo đảm người khuyết tật tiếp cận dễ dàng hơn đối với công trình, 

đường và hè phố, Sở Xây dựng kiến nghị với UBND tỉnh yêu cầu thực hiện   

như sau: 

3.1. Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố, theo chức 

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

vụ sau: 

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

vực quản lý, yêu cầu từng cơ sở 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. 

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện, trong đó xác định, đề xuất 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 (thời 

gian từ 01/01/2020 và đến 01/01/2025). 

 - Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đảm bảo người khuyết tật 

tiếp cận các công trình quy định tại Điều 40, Luật Người khuyết tật ngày 

17/6/2010. 

 - 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 Lạng Sơn. 

 - Trong quá trình thực hiện thẩm định, tham gia ý kiến thẩm định thiết kế 

xây dựng các công trình, đường và hè phố, tăng cường kiểm tra, rà soát thiết kế 

các công trình, đường và hè phố áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế công 

trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng. 

3.2. Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng 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. 
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3.3. Các đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng công trình 

Thiết kế các công trình, đường và hè phố đảm bảo phù hợp với các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn quy định đối với từng loại công trình, trong đó chú trọng đến 

việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế công trình đảm bảo người 

khuyết tật tiếp cận sử dụng. 

Sở Xây dựng trân trọng báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện./. 

(có dự thảo Văn bản chỉ đạo thực hiện của UBND tỉnh gửi kèm theo) 
 

 KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Như trên;  

- Các Sở, ban, ngành;  

- UBND các huyện, thành phố LS;  

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, QLXD.(ĐNT)  

  

 Trương Trung Hiếu 
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