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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 

trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh năm 2020 

 

Thực hiện Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam”, Văn bản số 

01/CV-UBQGNCT ngày 11/6/2020 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt 

Nam về việc triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 

2020; Kế hoạch số 269/KH-UBND, ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về 

việc thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh năm 2020, Ủy ban nhân dân Thị xã ban hành kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Kính lão 

trọng thọ” của con cháu với bố mẹ; nâng cao chất lượng cuộc sống về sức khỏe, 

vật chất, tinh thần cho người cao tuổi. 

2. Thu hút sự quan tâm của tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân 

tích cực tham gia chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi, 

vận động các nguồn lực xã hội chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn, ốm đau lâu dài. 

3. Động viên cán bộ Hội Người cao tuổi và người cao tuổi các cấp tích 

cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng nông thôn mới 

và đô thị văn minh; xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam “Tuổi cao - 

Gương sáng”. 

4. Tổ chức Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam phải thiết thực, 

hiệu quả và thực hành tiết kiệm. 

II. CHỦ ĐỀ,THỜI GIAN, NỘI DUNG THỰC HIỆN  

Chủ đề Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2020:“Chăm sóc và phát 

huy vai trò của người cao tuổi ”. 

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 10 năm 2020 đến ngày 31 

tháng 10 năm 2020.  

3. Nội dung thực hiện 

a) Công tác tuyên truyền 

- Tuyên truyền về khó khăn, thách thức trong thời kỳ già hóa dân số; 

tuyên truyền về Luật Người cao tuổi và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật; 

các chế độ chính sách liên quan đến người cao tuổi, việc thực thi các chế độ 

chính sách; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, của gia đình, cộng đồng đối 
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với người cao tuổi nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về công tác chăm sóc và 

phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. 

Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa “Tháng hành động vì người cao tuổi 

Việt Nam” năm 2020; nêu gương điển hình, các mô hình tiêu biểu của cộng 

đồng trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. 

b) Đảm bảo kinh phí từ nguồn an sinh xã hội 

- Nâng cao đời sống vật chất, hỗ trợ tăng thu nhập cho người cao tuổi cô 

đơn thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bằng hoặc cao hơn mức 

chuẩn nghèo theo tinh thần Nghị quyết số 151/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung một số chính sách giảm nghèo trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh. Khuyến khích các cơ quan, đoàn thể, các gia đình, cá nhân 

nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, sức 

khỏe yếu, không tự phục vụ. 

 - Bố trí kinh phí thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại 

cộng đồng, các cơ sở y tế; tổ chức thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh 

khó khăn, người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, ốm đau lâu dài, bệnh hiểm 

nghèo... 

- Vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài 

nước ủng hộ nguồn lực giúp đỡ đời sống về vật chất và tinh thần, chăm sóc và 

phát huy vai trò người cao tuổi, chăm lo đời sống người cao tuổi với tinh thần 

“Người cao tuổi sống vui, sống khỏe, gia đình hạnh phúc”. 

- Vận động gia đình có người cao tuổi thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm 

chăm sóc, thăm hỏi, tặng quà, lập sổ tiết kiệm phụng dưỡng, chăm sóc sức khỏe 

ông bà, cha mẹ. 

c) Tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 

- Tổ chức các hoạt động khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí 

cho người cao tuổi. Triển khai thực hiện tốt việc khám sức khỏe định kỳ và lập 

sổ quản lý sức khỏe cho người cao tuổi ở các xã, phường theo quy định tại 

Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ Y tế, Thông tư số 

96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ Tài chính; đặc biệt quan tâm khám, 

chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ốm đau, bệnh tật có hoàn cảnh khó khăn; 

ưu tiên quan tâm chăm sóc người cao tuổi khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, đồng 

bào dân tộc thiểu số. 

 - Tổ chức các chương trình tư vấn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn 

khám và chữa bệnh cho người cao tuổi ốm đau, bệnh tật có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn. 

- Tổ chức thăm hỏi, động viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, ốm 

đau lâu dài, mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp ngày lễ, tết, ngày Quốc tế người cao 

tuổi 01/10. 

d) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao 

 Gắn hoạt động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” với các 

hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) 

các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước và; tổ chức các hoạt động thi đấu, giao 
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lưu văn nghệ, thơ, ca, đồng diễn thể dục thể thao, thi đấu cờ tướng, cầu lông, 

bóng bàn, bóng hơi...; phát triển các loại hình câu lạc bộ phù hợp với người cao 

tuổi nhằm tăng cường chăm sóc, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát huy vai 

trò của người cao tuổi; tôn vinh, ca ngợi những người bà, người mẹ cao tuổi có 

thành tích đóng góp công lao cho quê hương, đất nước. 

e) Nhân rộng mô hình chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi dựa 

vào cộng đồng 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả và nhân rộng Câu lạc bộ liên thế 

hệ tự giúp nhautheo Quyết định 578/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND 

tỉnh; xây dựng, duy trì và phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người 

cao tuổi ở cơ sở. 

- Tổ chức các mô hình cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi nhằm 

đáp ứng nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, tinh thần, tình cảm và giải trí phù hợp 

với tình hình của địa phương và hoàn cảnh cụ thể của mỗi gia đình. 

- Tổ chức kiểm tra hoạt động của các mô hình, kịp thời phát hiện những 

tồn tại, khó khăn để có giải pháp khắc phục, chấn chỉnh. 
 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Các phòng, ngành và UBND các phường, xã cân đối trong dự toán kinh 

phí đã được giao năm 2020 để tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động vì 

người cao tuổi. 
 

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

Các phòng, ngành, đoàn thể, UBND các phường, xã căn cứ tình hình thực 

tế xây dựng và triển khai kế hoạch của địa phương, đơn vị, chuẩn bị nguồn lực 

chăm sóc người cao tuổivà báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thị xã (qua 

phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 04/11/2020. 

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp các phòng, ngành, hội, đoàn 

thể liên quan tuyên truyền, phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện tốt Quyết 

định số 544/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành, hội, đoàn thể, Hội Người cao 

tuổi Thị xã, Ủy ban nhân dân các phường, xã tổ chức thực hiện tốt, đầy đủ các 

chính sách đối với người cao tuổi theo quy định của Luật Người cao tuổi. 

- Phối hợp với Hội Người cao tuổi Thị xã và các phòng, ngành liên quan 

chỉ đạo và triển khai các hoạt động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt 

Nam trên địa bàn Thị xã (tháng 10). 
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- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch và tổng hợp, báo 

cáo kết quả thực hiện về UBND Thị xã và Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội theo quy định. 

2. Hội Người cao tuổi Thị xã 

- Phối hợp với Trung tâm văn hóa – truyền thông tích cực tuyên truyền về 

“già hóa dân số”, “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”; pháp luật và 

các chế, độ chính sách liên quan đến người cao tuổi.  

- Tiếp tục hướng dẫn xây dựng, thành lập và tổ chức thực hiện có hiệu quả 

các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò của 

người cao tuổi ở cơ sở. 

- Nhân dịp các ngày lễ, tết tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, khám 

sức khỏe cho người cao tuổi khuyết tật, thương binh, bệnh binh, người cao tuổi 

thuộc gia đình người có công với cách mạng. Tổ chức đợt cao điểm “Chương trình 

Mắt sáng cho người cao tuổi” nhân ngày Quốc tế  người cao tuổi (01/10), “Tháng 

hành động vì người cao tuổi Việt Nam”...; Gặp mặt, biểu dương cán bộ Hội tiêu 

biểu, người có đóng góp tích cực trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người 

cao tuổi tại các đơn vị, địa phương cơ sở. 

- Hướng dẫn Hội Người cao tuổi cấp phường, xã triển khai thực hiện Kế 

hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi trên địa bàn. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác chăm sóc, phát huy vai trò 

người cao tuổi và Tháng hành động vì người cao tuổi với UBND Thị xã và tỉnh 

Hội. 

3. Phòng Y tế 

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 362/KH-UBND ngày 10/11/2017 của 

UBND tỉnh về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025 trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh đến các cấp, các ngành. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm y tế thị xã phối hợp với Hội người cao 

tuổi lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe người cao tuổi ở cơ sở; khám sức khỏe 

định kỳ cho người cao tuổi theo quy định tại Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 

15/10/2011 của Bộ Y tế và Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của 

Bộ Tài chính.  

- Chỉ đạo, phối hợp tổ chức khám, tư vấn, chữa bệnh miễn phí cho người 

cao tuổi; đặc biệt chú ý người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính 

sách. Chỉ đạo các trạm y tế phường, xã tích cực tham gia “Chương trình Mắt 

sáng cho người cao tuổi”. 

- Chỉ đạo, phối hợp việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi thuộc 

diện được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và cấp, hỗ trợ thẻ Bảo hiểm y tế cho 

người cao tuổi theo Nghị quyết 55/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người thuộc hộ gia đình 

nông, lâm, ngư, diêm, nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh giai 

đoạng 2017- 2020. 
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4. Phòng Văn hóa – Thông tin 

- Phối hợp với Hội người cao tuổi Thị xã tuyên truyền, hướng dẫn hoạt 

động thể dục thể thao phù hợp với người cao tuổi; tổ chức một số giải thể thao 

trung cao tuổi, giao lưu văn nghệ ở cơ sở hoặc các cụm thi đua.  

- Phối hợp với phòng  Nội vụ, Hội người cao tuổi biểu dương, tôn vinh 

các cặp vợ chồng người cao tuổi sống thủy chung, hạnh phúc phù hợp với 

truyền thống văn hóa của địa phương và gia đình thực hiện tốt phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn công khai thông tin về giảm giá vé theo quy định cho 

người cao tuổi khi thăm quan các di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Bố trí kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động vì người 

cao tuổi. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện 

các hoạt động “Tháng hành động vì người cao tuổi” theo quy định. 

6. Phòng Nội vụ 

- Chủ trì, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

- Hướng dẫn mô hình quản lý, chỉ đạo hoạt động Hội người cao tuổi ở cơ 

sở phù hợp với chủ trương của Đảng theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 

khóa XII và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh. 

7. Trung tâm văn hóa – truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội 

Người cao tuổi Thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn 

các cơ quan thông tin, tuyên truyền sâu rộng về các vấn đề có liên quan đến 

người cao tuổi; tăng cường xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên 

mục, chuyên đề, hình ảnh phản ánh về các hoạt động có liên quan đến việc chăm 

sóc, bảo vệ, phát huy vai trò người cao tuổi; đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ 

thống đài truyền thanh, truyền hình Thị xã và hệ thống truyền thanh cơ sở. 

8. Hội Chữ thập đỏ 

- Vận động nguồn lực để giúp đỡ người cao tuổi ốm đau, bệnh tật hiểm 

nghèo có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, tặng quà cho người cao tuổi gặp rủi ro, 

hoạn nạn, khó khăn đột xuất; hỗ trợ làm nhà ở cho người cao tuổi; mua thẻ Bảo 

hiểm y tế cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa nằm trong 

danh mục đối tượng được Nhà nước hỗ trợ…   

- Phối hợp với Hội người cao tuổi tổ chức Chương trình “Mắt sáng cho 

người cao tuổi”. Giúp người cao tuổi mù lòa có chỉ định được phẫu thuật mắt, 

thay thủy tinh thể miễn phí… 

9. Đề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và các hội xã hội thị xã 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ, các đoàn 

thể, các hội xã hội phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội 
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Người Cao tuổi Thị xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền và hướng dẫn tổ chức 

hội ở các cấp, tổ chức thực hiện, huy động sức mạnh toàn dân tham gia vào công 

tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; chủ động nắm bắt tình hình, 

tâm tư, nguyện vọng của người cao tuổi để phản ánh, đề xuất với cấp ủy và 

chính quyền các cấp; tăng cường công tác giám sát việc thực hiện chính sách, 

pháp luật đối với người cao tuổi và công tác người cao tuổi ở địa phương.  

10. Ủy ban nhân dân các phường, xã 

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch Tháng hành động vì người 

cao tuổi Việt Nam trên địa bàn. 

- Bố trí kinh phí hỗ trợ các hoạt động của Hội Người cao tuổi. Tổ chức tốt 

các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc phát huy vai trò của người cao tuổi. 

- Chỉ đạo Hội người cao tuổi, các tổ chức đoàn thể, gia đình tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi tại địa phương. Nhân 

rộng mô hình câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau về chăm sóc và phát huy vai 

trò người cao tuổi tại cộng đồng. 

- Đưa các CBL Liên thế hệ tự giúp nhau đã thành lập đi vào hoạt động có 

hiệu quả, thành lập các CLB mới trong năm 2020 theo kế hoạch của Hội NCT. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi 

trên địa bàn theo quy định. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu 

quả; trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa 

phương phản ánh về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng 

dẫn, xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền, phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội báo cáo, đề xuất UBND Thị xã xem xét, quyết định/. 
 

Nơi nhận: 
- Sở LĐ-TBXH; 

- TTThị ủy, TT HĐND Thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thị xã; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp Thị xã; 

- UBND các phường, xã 

- Hội NCT Thị xã; 

- Lưu: VT, ph.LĐTBXH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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