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KẾ HOẠCH 

Thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” 

trên địa bàn thành phố Tam Điệp năm 2022 
 

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về việc thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình năm 2022. UBND thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Tháng 

hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn thành phố năm 2022, cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Kính lão 

trọng thọ” của con cháu với bố mẹ, ông bà, của cộng đồng với người cao tuổi.  

- Nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm 

của các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội trong việc thực hiện Luật Người cao tuổi, 

chế độ chính sách liên quan đến người cao tuổi; những thách thức của quá trình già 

hóa dân số, yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. 

- Tổ chức vận động nguồn lực từ cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng 

cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ 

người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. 

 2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức các hoạt động tại địa phương, cơ quan, đơn vị phải đảm bảo 

tính thiết thực và hiệu quả; tập trung hướng về cơ sở; đảm bảo cho người cao tuổi 

nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm giúp đỡ bằng nhiều 

hình thức phù hợp. 

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu về phòng, 

chống dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ và UBND thành phố nhằm đảm 

bảo an toàn sức khỏe cho người cao tuổi và cộng đồng. 

- Khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ Hội người cao tuổi các cấp và 

người cao tuổi 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".  

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Chủ đề 

Chủ đề Tháng hành động vì người cao tuổi trên địa bàn thành phố năm 

2022: “Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”. 
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2. Nội dung thực hiện 

a) Tổ chức lễ phát động 

Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan, căn cứ tình hình cụ thể để tổ chức hình thức Lễ phát động phù hợp đảm 

bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. 

b) Tổ chức các hoạt động 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,  các chính sách đối với người cao tuổi, trách nhiệm của các 

cơ quan Nhà nước, 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 thành phố. 

- Tuyên truyền về ý nghĩa của Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 

năm 2022 với chủ đề “Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”; 

các gương điển hình, các mô hình tiêu biểu về hoạt động của các cấp Hội người cao 

tuổi, của cộng đồng trong công tác chăm sóc người cao tuổi; động viên đội ngũ cán 

bộ Hội các cấp, người cao tuổi trong thành phố tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí 

tuệ tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần bảo vệ môi trường, xây 

dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. 

c) Vận động xã hội chung tay chăm sóc người cao tuổi 

- Tổ chức thực hiện Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến 

năm 2030; Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020  của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai 

đoạn đến năm 2025, Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND 

thành phố về việc phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự 

giúp nhau trên địa bàn thành phố Tam Điệp, giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 

2156/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 

hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030 và các Kế hoạch của 

UBND thành phố thực hiện các Quyết định trên của Thủ tướng. Tiếp tục duy trì và 

phát triển Quỹ chăm sóc và Phát huy vai trò của người cao tuổi ở cơ sở.  

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

người cao tuổi tại cộng đồng. Triển khai thực hiện tốt việc khám sức khỏe định kỳ 

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

tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ Y tế. 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; quan tâm người cao tuổi khó 

khăn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc 

quy định hỗ trợ kinh phí đóng BHYT đối với người cao tuổi từ 70 đến dưới 75 tuổi 

và một số đối tượng khác trên địa bàn thành phố. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=544/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=35/2011/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Lập kế hoạch, tổ chức các chương trình tư vấn khám, cấp thuốc miễn phí, 

tư vấn và tiếp tục thực hiện chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi" do Trung 

ương Hội người cao tuổi Việt Nam phát động. 

- Tổ chức các hoạt động chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi và biểu 

dương, khen thưởng người cao tuổi có thành tích xuất sắc trên từng lĩnh vực. Thực 

hiện tốt theo quy định Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ Tài 

chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại sơ sở cư 

trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng, biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.  

- Tổ chức thăm hỏi, động viên người cao tuổi nghèo, người cao tuổi cô đơn 

không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp ngày lễ, tết, 

ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10 và đảm bảo người cao tuổi được thăm hỏi, tặng 

quà và trợ giúp thông qua các hình thức khác. 

d) Vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân 

- Vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ nguồn lực 

giúp đỡ đời sống người cao tuổi trên địa bàn thành phố. Cân đối ngân sách giúp đỡ 

người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh khó 

khăn, người cao tuổi thuộc diện chính sách cải thiện đời sống. 

- Phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở theo 

Điều 7 Luật Người cao tuổi. 

- Tổ chức thăm tặng quà, động viên giúp đỡ người cao tuổi nghèo, người cao 

tuổi có hoàn cảnh khó khăn. 

- Tuyên truyền, vận động gia đình có người cao tuổi thực hiện nghĩa vụ và 

trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng ông bà, bố mẹ, phát huy truyền thống “con 

cháu thảo hiền”. 

đ) Phát triển, duy trì hoạt động các câu lạc bộ phù hợp với người cao tuổi 

- Duy trì và phát triển các loại hình Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục 

thể thao... phù hợp với người cao tuổi. 

- Tiếp tục duy trì hoạt động các câu lạc bộ hiện có và phát triển các Câu lạc 

bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 

của UBND thành phố về việc phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên 

thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn thành phố Tam Điệp, giai đoạn 2021-2025. Chỉ 

đạo, hướng dẫn phường Nam Sơn thành lập 01 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau 

theo kế hoạch dự kiến năm 2022; phấn đấu đến năm 2025 mỗi phường, xã thành 

lập 01 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát các Câu lạc bộ đã thành lập; Hướng dẫn, kiểm 

tra hoạt động của các Câu lạc bộ mới thành lập năm 2022. 

e) Tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

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

động kỷ niệm các ngày lễ lớn: Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 02/9, Quốc tế 

Người cao tuổi 01/10, tổ chức các hoạt động liên hoan văn nghệ, giao lưu thơ, ca, 

đồng diễn thể dục thể thao, thi đấu cờ tướng, cầu lông, bóng bàn...phù hợp với điều 

kiện của địa phương và công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

g) Triển khai Nghị quyết Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam; tham 

gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn 

mới và đô thị văn minh 

Các cấp Hội người cao tuổi xây dựng Kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên 

truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam, bài phát biểu 

của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân, 

kết quả công tác Hội Người cao tuổi nhiệm kỳ 2016-2021, khẳng định những đóng 

góp xứng đáng của công tác Hội và người cao tuổi với sự nghiệp đổi mới quê 

hương, đất nước; Xây dựng chương trình hành động thực hiện tốt phương hướng, 

chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Hội vững mạnh, nâng cao hiệu quả công tác 

chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính 

trị ở cơ sở, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. 

III. THỜI GIAN, KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Thời gian thực hiện. 

a) Từ tháng 5 đến hết tháng 6 năm 2022 

- Các cấp chính quyền, Hội người cao tuổi, các ngành, đoàn thể triển khai 

Kế hoạch “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022 đến cơ sở. 

- Tuyên truyền về pháp luật, chính sách liên quan đến người cao tuổi “Già 

hóa dân số”, “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” tới các cấp. 

- Rà soát, nắm chắc đối tượng người cao tuổi; Tổ chức vận động tài trợ để 

hỗ trợ người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. 

b) Từ tháng 7 đến hết tháng 9 năm 2022 

- Tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” trên 

địa bàn thành phố, phù hợp nhằm đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 

theo Quy định của Chính phủ và UBND thành phố. 

- Tiếp tục triển khai tuyên truyền về pháp luật, chính sách liên quan tới người 

cao tuổi; về “Già hóa dân số”, “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”. 

- Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 

27/7/2022) tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, khám tư vấn sức khỏe miễn 

phí cho người cao tuổi là thương binh, người cao tuổi thuộc gia đình chính sách, 

gia đình có công với cách mạng. 

- Tổ chức một số giải thể thao toàn thành phố của người trung, cao tuổi; liên 

hoan “Tiếng hát người cao tuổi” ở địa phương, cơ sở và khu vực để lựa chọn, tổ 

chức đoàn tham gia các giải, hội thi toàn quốc sắp tới. 
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 2. Kinh phí thực hiện. 

 Kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước đã được giao trong dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2022 để tổ chức triển khai thực hiện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan tuyên truyền 

phố biến thực hiện tốt Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố, các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể của thành phố, UBND các xã, phường triển khai thực 

hiện tốt, đầy đủ các chính sách đối với người cao tuổi theo quy định của Luật 

Người cao tuổi; Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND thành phố 

thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn thành 

phố Tam Điệp giai đoạn 2021-2030. Tham mưu, đề xuất các chính sách hỗ trợ phù 

hợp đối với người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn 

không nơi nương tựa, người cao tuổi bị khuyết tật. 

- Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch Tháng hành động vì 

người cao tuổi; phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố và các 

ban, ngành liên quan chỉ đạo và triển khai các hoạt động Tháng hành động vì 

Người cao tuổi (Tháng 10) trên địa bàn thành phố. 

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch và tổng hợp báo cáo 

kết quả thực hiện về UBND thành phố và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

theo quy định. 

- Tổng hợp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực hiện công tác chăm 

sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong việc nhân rộng mô hình Câu lạc bộ 

liên thế hệ tự giúp nhau theo Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của 

UBND thành phố. 

2. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố 

- Chủ trì phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền Nghị quyết Đại hội 

VI Hội người cao tuổi Việt Nam, về “Già hóa dân số”, “Tháng hành động vì người 

cao tuổi Việt Nam”; chính sách, pháp luật liên quan đến người cao tuổi. 

- Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được UBND thành phố giao tại Quyết 

định số 1094/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND thành phố về việc phê duyệt 

Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn thành 

phố Tam Điệp, giai đoạn 2021-2025. Hướng dẫn phường Nam Sơn thành lập 01 

Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo dự kiến năm 2022. 

- Phối hợp thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 5/2/2021 của UBND 

tỉnh triển khai thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 

2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 17/3/2022 của 

UBND thành phố Tam Điệp thực hiện chương trình hành động quốc gia về người 
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cao tuổi trên địa bàn thành phố Tam Điệp giai đoạn 2021-2030. Phối hợp hướng 

dẫn hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; Tổ chức liên hoan “Tiếng hát 

người cao tuổi” ở cơ sở. 

- Là cơ quan thường trực “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”, 

Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, tổng 

hợp, báo cáo kết quả chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi và “Tháng hành 

động vì người cao tuổi Việt Nam” với Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh và 

UBND thành phố. 

3. Phòng Y tế 

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình chăm sóc sức 

khỏe người cao tuổi trên địa bàn. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động thăm 

khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi tại cộng đồng. 

Tổ chức các chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” tư vấn khám bệnh, chữa 

bệnh về mắt và cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi cô đơn không nơi nương 

tựa, người cao tuổi nghèo và người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

4. Trung tâm y tế thành phố 

- Triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi theo quy 

định của 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. 

- Khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi ít nhất một lần/năm; lập hồ sơ 

theo dõi, quản lý bệnh mãn tính cho người cao tuổi; khám, chữa bệnh cho người 

cao tuổi phù hợp với chuyên môn và chức năng nhiệm vụ của trạm y tế cơ cở. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tham mưu cho UBND thành phố triển khai thực hiện tốt Quyết định số 

2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai 

đoạn 2021-2030), trong đó tập trung các nội dung liên quan đến người cao tuổi; 

Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao vui chơi giải trí tại hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở cho người cao 

tuổi theo quy định. Hướng dẫn lồng ghép các chủ đề về chăm sóc, phát huy vai trò 

người cao tuổi vào các loại hình sinh hoạt câu lạc bộ ở cơ sở; tăng cường công tác 

kiểm tra và quản lý chặt chẽ các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền có liên quan đến 

người cao tuổi trên địa bàn thành phố theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

- Hướng dẫn các cơ sở luyện tập thể dục thể thao trong thành phố thực hiện 

giảm giá vé, giá dịch vụ cho người cao tuổi khi luyện tập tại cơ sở luyện tập thể 

dục, thể thao có thu phí. 
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- Phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố tổ chức một số 

giải thể thao cho người cao tuổi. 

6. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh  

- Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước về chăm sóc, bảo vệ, phát huy vai trò người cao tuổi. 

- Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về Luật Người cao tuổi, các 

chương trình hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi thành phố. 

7. Phòng Nội vụ 

- Tham mưu cho UBND thành phố về công tác thi đua, khen thưởng đối với 

người cao tuổi và các cấp Hội Người cao tuổi. Tổ chức Hội nghị biểu dương các 

tấm gương điển hình tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới 

kiểu mẫu, đô thị văn minh của người cao tuổi. 

- Hướng dẫn duy trì và phát triển Quỹ chăm sóc và Phát huy vai trò người 

cảo tuổi tại cơ sở.  

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí được giao theo quy định. 

9. Hội Chữ thập đỏ thành phố  

- Vận động nguồn lực để giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, 

người cao tuổi nghèo; xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người cao tuổi; mua thẻ Bảo 

hiểm y tế cho người cao tuổi không nằm trong danh mục đối tượng được Nhà nước 

hỗ trợ. 

- Phối hợp với Ban đại diện Người cao tuổi thành phố 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. 

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” năm 2022 trên địa bàn. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, 

chính quyền và nhân dân về pháp luật, chính sách đối với người cao tuổi; tuyên 

truyền, 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. 

- Thực hiện đầy đủ các chính sách về người cao tuổi theo quy định; Lồng 

ghép thực hiện Luật người cao tuổi với Chương trình hành động quốc gia về người 

cao tuổi đến năm 2030; Chương trình chăm sóc người cao tuổi đến năm 2030; Đề 

án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đến năm 2025. 

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò 

người cao tuổi ở cơ sở. Phối hợp với Hội người cao tuổi, các đoàn thể và gia đình 
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tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” 

tại địa phương. 

- Huy động nguồn lực để hỗ trợ cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người cao tuổi 

chưa có thẻ Bảo hiểm y tế; huy động nguồn lực của khối doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân tham gia công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi 

- Bố trí kinh phí hỗ trợ các hoạt động của Ban đại diện Hội Người cao tuổi 

cấp phường, xã. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc phát huy vai trò 

người cao tuổi. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác triển khai thực hiện các 

chính sách về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. 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. 

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể  

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Đại diện Hội 

người cao tuổi thành phố xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các cấp Mặt trận, đoàn 

thể 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, nắm 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. 

 Trên đây là Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi trên địa 

bàn thành phố năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng, ban, 

ngành, đoàn thể, UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 

triển khai thực hiện đạt hiệu quả và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố 

(qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố) trước ngày 01/11/2022 

để tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

 
  Nơi nhận: 
- Thường trực Thành uỷ;  

- Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND thành phố;  

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan;  

- Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố;  

- UBND các phường, xã;  

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Chiến  
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