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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số: 75 /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 4 năm 2018
                                  

KẾ HOẠCH 
Thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018 
  

 
Thực hiện Công văn số 02/CV-UBQGNCT ngày 26/02/2018 của Ủy ban 

Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam về triển khai "Tháng hành động vì người 
cao tuổi Việt Nam" năm 2018, với chủ đề "Xã hội chung tay chăm sóc người 
cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn", UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch 
thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn tỉnh năm 
2018, như sau: 

 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 

 1. Mục đích 
 - Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Kính lão trọng thọ” 
của nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. 
 - 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, đặc 
biệt vận động các nguồn lực xã hội chăm sóc người cao tuổi cô đơn, có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn.  
  2. Yêu cầu 
 - Tăng cường công tác tuyên truyền các hoạt động trong “Tháng hành 
động vì người cao tuổi Việt Nam”, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, 
đoàn thể, cộng đồng xã hội, các cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi, triển khai 
thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trên địa 
bàn tỉnh. 
 - Thực hiện tốt vai trò tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền địa 
phương và các tổ chức liên quan triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi 
Việt Nam” bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. 
 - Căn cứ vào điều kiện cụ thể, các đơn vị có hình thức tổ chức các hoạt 
động thiết thực chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, qua đó khẳng định vị 
trí của người cao tuổi và trách nhiệm của toàn xã hội đối với người cao tuổi.  

3. Chỉ tiêu thực hiện 
 Đảm bảo từ 80% người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa được thăm 
hỏi, tặng quà (mức tối thiểu 300.000 đồng/người) và được trợ giúp thông qua 
các hình thức khác. 
 II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Chủ đề Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 
“Xã hội chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”. 
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 2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/6/2018 đến hết ngày 31/12/2018. 
 3. Nội dung 
 a)  Công tác tuyên truyền 
 - Tăng cường hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 
chúng về Luật Người cao tuổi; 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". Đẩy 
mạnh việc thực thi các chính sách đối với người cao tuổi, trách nhiệm của các cơ 
quan nhà nước, của gia đình, cộng đồng đối 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 các hoạt động của Tháng hành động vì người cao tuổi Việt 
Nam năm 2018, nêu các gương điển hình tiêu biểu, các mô hình của cộng đồng 
trong công tác chăm sóc người cao tuổi. Vận động các nguồn lực hỗ trợ, chăm lo 
đời sống người cao tuổi cô đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức các 
hoạt động thăm hỏi, động viên, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. 
 - Tuyên truyền vận động ủng hộ Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người 
cao tuổi trên địa bàn tỉnh. 
 b) Rà soát, nắm tình hình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn 
 Thống kê, rà soát, phân loại người cao tuổi, nắm tình hình người cao tuổi 
có hoàn cảnh khó khăn để có cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động 
nguồn lực và tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời.  
 c) Tổ chức vận động nguồn lực chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn, tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 
 - Tổ chức thăm hỏi, động viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhân 
dịp ngày lễ, tết, ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10. Vận động các nguồn lực hỗ 
trợ, chăm lo đời sống người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; bảo đảm từ 80% người 
cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi, tặng quà (mức tối thiểu 300.000 
đồng/người) và trợ giúp thông qua các hình thức khác. 
 - Vận động các 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 ông, bà, cha, 
mẹ. 

-  Củng cố, duy trì và thành lập khoa Lão khoa tại các bệnh viện (trừ bệnh 
viện chuyên khoa nhi). 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, thị trấn theo quy 
định tại Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi; đặc biệt quan tâm 
khám, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trong 
Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Tư vấn, hướng dẫn người cao tuổi 
nghèo cô đơn, không nơi nương tựa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội của tỉnh. 
Khuyến khích các cơ quan, đoàn thể, các gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng, 
chăm sóc người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, sức khỏe yếu, không tự 
phục vụ được trên địa bàn quản lý. 
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 - Tổ chức các chương trình tư vấn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn 
khám và chữa mắt cho người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, người cao 
tuổi có hoàn cảnh khó khăn. 
 d) Đẩy mạnh thành lập Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao 
 Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 
05/11/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên 
thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch 
số 104/KH-UBND ngày 13/11/2013 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình 
hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn. Tổ chức các hoạt động liên hoan văn nghệ, giao lưu thơ, ca, đồng 
diễn thể dục, thể thao, thi đấu cờ tướng, bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng bàn... 
nhằm thu hút đông đảo người cao tuổi và Nhân dân tham gia nhân kỷ niệm các 
ngày lễ như: Ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10, Ngày Người cao tuổi Việt 
Nam 06/6... 
 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
 - Là cơ quan thường trực Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh, chịu trách 
nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện 
tốt Kế hoạch này. 
 - Phối hợp các sở, ngành, các cơ quan liên quan tuyên truyền phổ biến và 
vận động Nhân dân thực hiện tốt Luật Người cao tuổi và 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". 
 - Phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức thăm hỏi, 
động viên người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa nhân dịp ngày lễ, tết, 
ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10. 

- Chỉ đạo hướng dẫn các huyện, thành phố rà soát, nắm tình hình người 
cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi bị 
khuyết tật để có cơ sở tham mưu, đề xuất biện pháp trợ giúp phù hợp. Chỉ đạo 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách đối với người cao 
tuổi và triển khai thực hiện Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của 
Chính phủ về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ 
giúp xã hội.  
 - Tổng hợp tình hình thực hiện công tác chăm sóc, phát huy vai trò người 
cao tuổi và Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” 
trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quốc 
gia về Người cao tuổi Việt Nam và UBND tỉnh theo quy định. 
 2. Sở Y tế 
 - Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 
09/8/2017 về thực hiện Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 
- 2025 trên địa bàn tỉnh.  
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- Chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế trực thuộc, Trạm Y tế xã, phường, thị 
trấn triển khai, thực hiện tốt Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 của 
Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tổ chức ưu 
tiên khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe 
người cao tuổi; phổ biến những kiến thức về tự chăm sóc nâng cao sức khỏe, 
phòng, chống bệnh tật, tư vấn, hướng dẫn phương pháp chăm sóc sức khỏe cho 
người cao tuổi và gia đình người cao tuổi. 
 3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
 Phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh và các hội, đoàn thể tổ 
chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao chuyên đề dành cho 
người cao tuổi nhân “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” và kỷ niệm 
Ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10. 
 4. Sở Tài chính 

Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố quản lý, sử dụng Quỹ Chăm sóc 
và phát huy vai trò người cao tuổi; bố trí kinh phí theo phân cấp ngân sách, hỗ 
trợ các hoạt động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông 
Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông tăng cường công tác tuyên 

truyền Luật Người cao tuổi trước và trong “Tháng hành động vì người cao tuổi 
Việt Nam”; phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng các chương trình, các 
chuyên đề phổ biến kiến thức về tự chăm sóc, nâng cao sức khỏe, phòng, chống 
bệnh tật, tư vấn, hướng dẫn phương pháp chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi 
và gia đình người cao tuổi; tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, điển hình 
trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. 

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh: Chỉ đạo 
các đơn vị thành viên hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam; 
tổ chức phát động thi đua thực hiện tốt Luật Người cao tuổi và vận động người 
dân, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc người cao 
tuổi, nhất là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi cô đơn không 
nơi nương tựa. 

7. Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh 
- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, 

thành phố và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này. 
- Hướng dẫn Hội Người cao tuổi các cấp triển khai các hoạt động thực 

hiện Kế hoạch trên địa bàn. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao phù 
hợp, bổ ích cho người cao tuổi; phối hợp với các cơ sở Y tế khám sức khỏe định 
kỳ và lập sổ quản lý sức khỏe cho người cao tuổi ở các xã, phường, thị trấn; 
tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức các chương trình tư vấn khám 
bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn khám và chữa mắt cho người cao tuổi cô đơn, 
không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. 

- 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 Việt Nam” với Ủy ban 
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Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam, UBND tỉnh và Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

8. UBND các huyện, thành phố 
- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch “Tháng hành động vì người 

cao tuổi Việt Nam” năm 2018 trên địa bàn quản lý. 
- Bố trí kinh phí hỗ trợ các hoạt động của Ban Đại diện Hội Người cao 

tuổi  huyện, thành phố và Hội Người cao tuổi xã, phường, thị trấn. Tổ chức tốt 
các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. 

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn chủ trì, phối hợp với Hội Người cao 
tuổi, các tổ chức đoàn thể tại địa phương và gia đình người cao tuổi tổ chức các 
hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện “Kế hoạch Tháng hành động vì 
người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn theo quy định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các 
huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch này; báo 
cáo kết quả hoạt động về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường 
trực Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh) trước ngày 08/11/2018 để tổng hợp, báo 
cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi 
Việt Nam và UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ LĐ-TB&XH; 
- Trung ương Hội NCT Việt Nam; 
- TT Tỉnh uỷ; 
- TT HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh;  
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM; 
- Lưu: VT, KGVX (PT).   

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 
  
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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