
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 02 năm 2021 

V/v thực hiện Kết luận của Phó 

Thủ tướng Vũ Đức Đam về 

“Phương hướng, nhiệm vụ 

trọng tâm của công tác Người 

cao tuổi” năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, 

  Y tế, Nôị vu,̣ Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao 

  và Du lịch, Báo Laṇg Sơn, Đài Phát thanh và  

  Truyền hình tỉnh, Bảo hiểm xa ̃hôị tỉnh; 

 - Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn. 
 

Thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch 

Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 

2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Ủy ban quốc gia (tại Thông báo số 

19/TB-VPCP ngày 26/01/2021 của Văn phòng Chính phủ); Ủy ban nhân dân 

tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Các sở, ngành: Lao đôṇg - Thương binh và Xa ̃hôị, Y tế, Thông tin và 

Truyền thông, Báo Laṇg Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Bảo hiểm xa ̃

hôị tỉnh; UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, nâng 

cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về luật pháp, chính sách đối với 

người cao tuổi; vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

chuẩn bị tích lũy cho tuổi già từ khi còn trẻ.  

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hơp̣ với cơ quan 

liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội đối với 

người cao tuổi; phân bổ nguồn lưc̣ đảm bảo thưc̣ hiêṇ đầy đủ các chính sách về 

người cao tuổi theo quy điṇh; lồng ghép, xây dưṇg kế hoac̣h triển khai thưc̣ hiêṇ 

Luâṭ, Chương trình quốc gia về người cao tuổi giai đoaṇ 2021 - 2030; Đề án 

nhân rôṇg mô hình câu lac̣ bô ̣liên thế hê ̣tư ̣giúp nhau giai đoaṇ đến năm 2025; 

tháng hành đôṇg vì người cao tuổi; chúc tho,̣ mừng tho,̣ thăm hỏi, tăṇg quà 

người cao tuổi nghèo, cô đơn không có người phuṇg dưỡng. 

 3. Sở Y tế chỉ đaọ các cơ sở y tế lâp̣ hồ sơ theo dõi sức khỏe, bố trí kinh 

phí khám sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi taị cơ sở. 

4. Sở Nôị vu ̣chủ trì, phối hơp̣ với Sở Tài chính, Sở Lao đôṇg - Thương 

binh và Xa ̃ hôị, Ban đaị diêṇ Hôị người cao tuổi tỉnh và cơ quan liên quan 

hướng dâñ viêc̣ sắp xếp, củng cố, kiêṇ toàn laị Quy ̃chăm sóc và phát huy vai trò 

người cao tuổi bảo đảm đúng quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoaṭ đôṇg của quy ̃xa ̃hôị, quy ̃ từ thiêṇ; 
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có giải pháp vận động nguồn lực, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao 

tuổi chưa có bảo hiểm y tế từ nguồn quỹ trên. 

 5. Sở Giao thông vâṇ tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lic̣h, UBND các 

huyêṇ, thành phố phối hơp̣ với Sở Lao đôṇg - Thương binh và Xa ̃ hôị tăng 

cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát viêc̣ thưc̣ hiêṇ miêñ giảm giá vé, phí 

dic̣h vu ̣đối với người cao tuổi tham gia giao thông, thăm quan, vui chơi, giải trí 

và các quy điṇh khác của Luâṭ Người cao tuổi. 

6. UBND các huyêṇ, thành phố quan tâm, có giải pháp huy đôṇg, vâṇ 

đôṇg nguồn lưc̣ để hỗ trơ ̣cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ 

bảo hiểm y tế sinh sống trên điạ bàn; huy đôṇg khối doanh nghiêp̣, khu vưc̣ tư 

nhân tham gia đầu tư vào công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao 

tuổi. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt các nhiệm 

vụ trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

 các Phòng: KG-VX, TH-NC, TH-CB;  

- Lưu: VT, KG-VX(NCD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 Dương Xuân Huyên 
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