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UBND TỈNH HÀ TĨNH  

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

Số: 1619 /SLĐTBXH-BTXH 

V/v chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại 

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

        Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 7 năm 2022 

Kính gửi:     UBND tỉnh Hà Tĩnh 

 
Thực hiện Văn bản số 231/HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Văn bản số 3682/UBND-TH ngày 08/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội báo cáo nội dung trả lời theo ủy quyền của Ủy 

ban nhân dân tỉnh như sau: 

Câu hỏi: Thời gian gần đây, các vụ phạm tội do đối tượng là người mắc 

bệnh tâm thần ngày càng nhiều và diễn biến phức tạp, gây hoang mang, lo lắng 

trong Nhân dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhân, trách 

nhiệm và giải pháp thời gian tới.   

Trả lời: 

Theo thống kê, trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có có 4.991 người khuyết tật 

dạng “Khuyết tật thần kinh, tâm thần”(Theo điểm d khoản 1 điều 3 Luật 
người khuyết tật năm 2010); trong đó có 313 Người khuyết tật là người mắc 
bệnh tâm thần ở trạng thái kích động, trầm cảm, có ý tưởng, hành vi tự sát 
hoặc gây nguy hiểm cho người khác trong đó có 100 người được hỗ trợ sinh 
hoạt phí, chi phí đi lại và chi phí điều trị trong thời gian điều trị bắt buộc tại 
bệnh viện tâm thần tỉnh, 76 người là đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp tại Trung 
tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội. Hầu hết, đối tượng tâm thần 
kinh, rối nhiễu tâm trí chủ yếu đang được gia đình, địa phương và cơ quan y 
tế cơ sở cấp phát thuốc, chăm sóc, quản lý, nuôi dưỡng tại cộng đồng. Tùy 

theo mức độ và hoàn cảnh gia định các đối tượng được hưởng trợ cấp thường 

xuyên tại cộng đồng theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

Về việc bảo vệ khẩn cấp Người khuyết tật là người mắc bệnh tâm thần ở 
trạng thái kích động, trầm cảm, có ý tưởng, hành vi tự sát hoặc gây nguy 
hiểm cho người khác theo quy định tại c, mục 2 điều 24 nghị định số 
20/2021/NĐ-CP do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. 

Trước đây, tỉnh ta chưa có cơ sở để tiếp nhận đối tượng tâm thần, rối nhiễu 

tâm trí theo diện đối tượng được bảo vệ khẩn cấp. Đến năm 2016, tỉnh sử dụng 

Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội (Trung tâm cai nghiện) để 

tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp (bao gồm cả đối tượng bắt buộc, và đối 

tượng tự nguyện). Đến nay, đã có 686 đối tượng được tiếp nhận nuôi dưỡng luân 

phiên tại Trung tâm, trong đó 203 lượt đối tượng lâu dài, 221 lượt đối tượng cần 

bảo vệ khẩn cấp và 262 lượt đối tượng tâm thần tự nguyện.  
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Theo quy định, đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp thời gian chăm sóc nuôi 

dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội tối đa không quá 03 tháng, được chăm sóc y tế, 

có chế độ tiền ăn. Ngoài ra, Trung tâm cũng đã thực hiện tiếp nhận những đối 

tượng tự nguyện đóng góp kinh phí.  

Tuy nhiên, việc tiếp nhận đối tượng còn một số khó khăn nhất định như: 

Đối tượng bắt buộc thời gian ngắn, tối đa không quá 03 tháng. Đối tượng tự 

nguyện thời gian dài nhưng gia đình lại có hoàn cảnh khó khăn, tâm lý không 

muốn đưa người thân của mình vào các trung tâm, bệnh viện hoặc thậm chí che 

giấu bệnh tật. 

Mặc dù các chế độ, chính sách cho đối tượng tâm thần kinh, rối nhiễu tâm 

trí được đảm bảo, nhưng chính quyền địa phương cơ sở và gia đình chăm sóc 

chưa đầy đủ, toàn diện, quản lý chưa chặt chẽ người bệnh; bên cạnh đó, chưa có 

quy định yêu cầu chữa bệnh bắt buộc đối với người bị bệnh tâm thần, nhiều gia 

đình không muốn đưa người thân của mình vào chăm sóc, điều trị tập trung dẫn 

đến nguy cơ tiềm ẩn gia tăng tội phạm trong cộng đồng. Chỉ tính từ đầu năm 

2022 đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 13 vụ việc có tính chất phạm tội do đối 

tượng là người mắc bệnh tâm thần gây ra, trong đó có 05 vụ giết người (số liệu 

từ cơ quan Công an). Việc dẫn tới sự gia tăng phạm tội có thể tổng hợp thành 05 

nhóm nguyên nhân chính sau đây: 

Thứ nhất: Do tác động của đại dịch Covid-19, nên điều kiện kinh tế của 

các gia đình có người thân mắc bệnh tâm thần có những khó khăn nhất định, 

trong đó nhiều gia đình không có điều kiện tài chính để mua thuốc và đưa đối 

tượng đi chăm sóc, điều trị ở các bệnh viện theo đúng phác đồ của bác sỹ, vì 

vậy, dẫn đến số đối tượng tâm thần diễn biến nặng có xu hướng gia tăng.  

Thứ hai:  Số đối tượng tâm thần kinh cần được điều trị, phục hồi tại các cơ 

sở y tế và chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội là khá lớn, nhưng 

hiện nay, tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh mới tiếp nhận điều trị nội trú cho khoảng 

hơn 100 bệnh nhân; Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội mới tiếp 

nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng 76 đối tượng.  

Thứ ba: Theo báo cáo của Cơ quan Y tế, đến gần cuối tháng 6 năm 2022 

vẫn chưa được cấp thuốc điều trị cho đối tượng tâm thần tại cộng đồng. Trong 

khi đó, đối với bệnh nhân bị bệnh tâm thần thì việc duy trì thuốc theo phác đồ 

điều trị của bác sỹ là nội dung hết sức quan trọng, “thuốc thay cơm”. Nếu bệnh 

nhân bị bệnh tâm thần không có thuốc duy trì thường xuyên thì bệnh sẽ chuyển 

nặng dẫn đến không kiểm soát được các hành vi nguy hiểm do mình gây ra. 

Thứ tư: Việc quản lý người bệnh rối loạn tâm thần hiện nay chưa chặt chẽ. 

Cụ thể: Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý các đối tượng thuộc 

diện được hỗ trợ chính sách xã hội; Ngành Y tế quản lý điều trị những bệnh 

nhân tâm thần phân liệt và động kinh; Ngành Công an quản lý những đối tượng 

sử dụng ma túy. Trong khi đó trong cộng đồng có rất nhiều người bị rối loạn tâm 

thần do sử dụng rượu, người bị trầm cảm và bị các rối loạn tâm thần khác nhưng 

chỉ được điều trị khi người nhà đưa đến bệnh viện. Bên cạnh đó, việc tiếp nhận 

khẩn cấp nhóm đối tượng tâm thần có hành vi nguy hiểm cho bản thân, gia đình 

và cộng đồng vào chăm sóc nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội quy định tại 
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khoản 2, Điều 24, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ 

về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội chưa 

được quy định rõ ràng, dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện (theo văn 
bản quy định hiện hành của Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh xem xét việc 

tiếp nhận khẩn cấp các đối tượng, nhưng các căn cứ để tiếp nhận chưa quy định 
cụ thể, nên rất khó triển khai thực hiện). 

Thứ năm: Toàn tỉnh chỉ có 01 đơn vị (Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – 

Lao động xã hội) đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất và có chức năng nhiệm 

vụ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tâm thần, rối nhiễu tâm trí. Nhưng điều kiện 

về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ ăn ở, sinh hoạt chỉ mới đáp ứng được 

tối đa 80 đối tượng; thiết bị phục vụ điều trị y tế, vật lý trị liệu, phục hồi chức 

năng, thể dục thể thao, dạy nghề chuyên biệt cho đối tượng chưa được quan tâm 

đầu tư; số biên chế quá ít so với định mức quy định. Hiện nay, tại Trung tâm 

mới chỉ có 4 y sỹ để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, điều trị cho 72 đối tượng cai 

nghiện và 76 đối tượng tâm thần. 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, thời gian tới Uỷ ban nhân 

dân tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt đối các sở, ngành chức năng như: Công an, Y tế, 

Lao động – Thương binh và Xã hội và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, 

thị xã tập trung thực hiện các nội dung sau: 

1. Ngành Công an phối hợp ngành Y tế rà soát tất cả các trường hợp rối 

loạn tâm thần trên địa bàn, trong đó xác định rõ những trường hợp nào bệnh 

chưa ổn định, cần đưa đi điều trị. 

2. Ngành Y tế chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh về phương án quản lý điều 

trị ngoại trú tại cộng đồng cho những bệnh nhân rối loạn tâm thần khác ngoài 

bệnh tâm thần phân liệt và động kinh. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh sớm phê 

duyệt kinh phí chương trình y tế - dân số năm 2022 để Bệnh viện Tâm thần sớm 

mua thuốc điều trị ngoại trú cho bệnh nhân được quản lý tại cộng đồng. 

3. Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, chính quyền địa phương 

giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách cho các đối tượng và gia 

đình chăm sóc nuôi dưỡng đối người bệnh tâm thần theo quy định của Nghị 

định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ và các văn bản 

hướng dẫn các bộ, ngành trung ương. Khẩn trương trình Chủ tịch UBND tỉnh 

ban hành Quyết định quy định đối tượng người khuyết tật dạng thần kinh, tâm 

thần có hành vi nguy hiểm cần được tiếp nhận khẩn cấp vào chăm sóc, nuôi 

dưỡng tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Hà Tĩnh. Chủ trì 

phối hợp thực hiện các quy trình đưa những trường hợp cần bảo vệ khẩn cấp vào 

Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục Lao động xã hội để quản lý, chăm sóc, nuôi 

dưỡng tập trung, tránh tình trạng đáng tiếc xẩy ra. 

4. Chính quyền địa phương cơ sở và gia đình thường xuyên quan tâm, 

chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần toàn diện cho đối tượng tâm thần, rối 

nhiễu tâm trí. Chủ động làm việc trực tiếp với gia đình có người bị bệnh tâm 

thần, yêu cầu gia đình người bệnh cam kết đưa những bệnh nhân chưa ổn định đi 

điều trị và không để người bệnh gây ra các hành vi nguy hiểm. Với những bệnh 
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nhân không có người nhà, hoặc người nhà già yếu không quản lý được bệnh 

nhân, chính quyền địa phương cần chỉ đạo các bộ phận liên quan tham mưu giải 

pháp đưa bệnh nhân đi điều trị chuyên khoa. Triển khai ngay các biện pháp để 

ngăn chặn kịp thời các hành vi nguy hiểm của đối tượng, không để gây án, đồng 

thời phối hợp với “Đội hỗ trợ, xử trí bệnh nhân rối loạn tâm thần, kích động, 

chống đối tại cộng đồng” của Bệnh viện tâm thần Hà Tĩnh để đưa bệnh nhân vào 

điều trị tại bệnh viện. Thực hiện tốt vai trò hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng vượt 

qua tự ti, mặc cảm vươn lên, thoát khỏi bệnh tật, tái hoà nhập cộng đồng. 

5. Ưu tiên bố trí nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách trung ương, ngân 

sách tỉnh để đầu rộng quy mô cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị y tế, vật tư cho 

Bệnh viện Tâm thần tỉnh và Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục Lao động xã hội 

để các đơn vị mở rộng quy mô tiếp nhận đối tượng bị bệnh tâm thần nặng vào 

điều trị, phục hồi chức năng, chăm sóc nuôi dưỡng. Sớm phê duyệt kinh phí để 

sớm mua thuốc điều trị ngoại trú cho bệnh nhân được quản lý tại cộng đồng. 

Trên đây là nội dung trả lời chất vấn về các nội dung liên quan đến trách 

nhiệm của ngành tại Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đ/c Lê Ngọc Châu-PCT UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Giám đốc, các PGĐ sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Trí Lạc 
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