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KẾ HOẠCH 

Triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”  

năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

 

Ngày 25/4/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 554/QĐ-

TTg lấy tháng 10 hàng năm là Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. 

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

phủ; Công văn số 01/CV-UBQGNCT ngày 21/5/2020 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, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng 

hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020 trên địa bàn tỉnh, với nội dung 

cụ thể sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Các cấp chính quyền, các Sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và Hội người cao tuổi các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì 

người cao tuổi Việt Nam” năm 2020 của ngành, địa phương, tập trung vào nhiệm 

vụ trọng tâm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 

cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, cộng đồng xã hội về 

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 trong giai đoạn hiện nay.  

3. 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 có hoàn cảnh khó khăn. 

4. 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”. 

II. CHỦ ĐỀ THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT 

NAM NĂM 2020 

Chủ đề “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020: “Chăm 

sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”. 

III. NỘI DUNG THÁNG HÀNH ĐỘNG 

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể của 

tỉnh, Hội người cao tuổi các cấp và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng 

kế hoạch hoặc lồng gh p triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” 
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năm 2020 vào các chương trình, Kế hoạch của ngành, đơn vị với nội dung thiết 

thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện của ngành, địa phương. 

2. Tạo điều kiện, động viên người cao tuổi, cán bộ Hội người cao tuổi các 

cấp tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ 

sở, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. 

3. Chính quyền địa phương đảm bảo kinh phí thực hiện chăm sóc sức khỏe 

ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; kinh phí chúc thọ, mừng thọ và biểu 

dương, khen thưởng người cao tuổi có thành tích xuất sắc theo quy định; chỉ đạo rà 

soát nắm tình hình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cân đối một phần ngân 

sách để giúp đỡ người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi thuộc diện chính sách cải thiện đời 

sống. 

4. Vận động xã hội chung tay vì sức khỏe người cao tuổi: Lập hồ sơ theo 

dõi, quản lý sức khỏe người cao tuổi; khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi; 

tiếp tục thực hiện “Chương trình mắt sáng cho người cao tuổi” do Trung ương Hội 

Người cao tuổi Việt Nam phát động. 

5. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 3178/QĐ-UBND ngày 

17/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập và nhân 

rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kịp 

thời, hiệu quả; xây dựng phát triển Qũy Chăm sóc và phát huy vai trò người cao 

tuổi theo quy định tại Điều 7, Luật Người cao tuổi. 

6. Tổ chức các câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ phù hợp 

với người cao tuổi; tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể 

dục, thể thao của người cao tuổi. 

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tập trung vào những thuận lợi, khó khăn, 

và những thách thức trong thời kỳ già hóa dân số; kết hợp với tuyên truyền pháp 

luật, chính sách liên quan tới người cao tuổi; mục đích, ý nghĩa của “Tháng hành 

động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020. 

8. Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người 

cao tuổi Việt Nam” năm 2020 ở các cấp; kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương 

điển hình tiên tiến là tập thể, cá nhân làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò 

của người cao tuổi. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

- Chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố thực hiện tốt chính sách trợ giúp xã hội và phát huy vai trò người cao 

tuổi theo quy định.  

- Nắm tình hình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn không nơi 

nương tựa, người cao tuổi khuyết tật để có cơ sở tham mưu, đề xuất biện pháp trợ 

giúp phù hợp. 
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- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách bảo trợ xã hội đối 

với người cao tuổi đúng quy định. 

2. Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh 

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Hội người cao tuổi các cấp tổ chức 

tốt  “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục xây dựng và phát triển mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp 

nhau; Qũy chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; “Chương trình mắt sáng 

cho người cao tuổi”. 

- Tổ chức Biểu dương cán bộ Hội người cao tuổi tiêu biểu giai đoạn 2015 – 

2020; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, khám sức khỏe miễn phí cho 

người cao tuổi là thương binh, người cao tuổi thuộc gia đình có công với cách 

mạng nhân dịp ngày 27/7. 

- Nhân ngày Quốc tế người cao tuổi (01/10) và “Tháng hành động vì người 

cao tuổi Việt Nam” tổ chức đợt cao điểm “Chương trình mắt sáng cho người cao 

tuổi”; gặp mặt, biểu dương cán bộ Hội tiêu biểu, người có đóng góp tích cực vào 

công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi ở cấp tỉnh. Tổ chức hội thảo về 

vai trò vị trí của Hội người cao tuổi; giới thiệu các tác phẩm thơ, văn viết về người 

cao tuổi của các tác giả đương thời là người cao tuổi.  

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức và hướng dẫn các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho người cao tuổi; tổ chức Hội 

thao người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk năm 2020 và giao lưu văn nghệ ở cơ sở hoặc các 

cụm thi đua.  

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Phối hợp với Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, các Sở, ngành và các 

đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn các hoạt động thể dục, thể thao phù hợp 

với người cao tuổi; tổ chức Hội thao người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk năm 2020 và 

giao lưu văn nghệ ở cơ sở hoặc các cụm thi đua. 

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

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

- Hướng dẫn hình thức tôn vinh các cặp vợ chồng người cao tuổi sống chung 

thủy, hạnh phúc phù hợp với truyền thống của địa phương và gia đình. 

4. Sở Y tế  

 - Tiếp tục triển khai Quyết định số 7618/QĐ-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 

– 2025 đến các cấp, các ngành; đẩy mạnh triển khai thành lập khoa lão khoa tại các 

bệnh viện (trừ bệnh viện chuyên khoa nhi). 

- Hướng dẫn trạm y tế xã, phường, thị trấn lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức 

khỏe người cao tuổi trên địa bàn; 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. 
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- Chỉ đạo cơ quan y tế các cấp phối hợp với Hội người cao tuổi, các cơ quan 

liên quan khám, tư vấn sức khỏe và chữa bệnh cho người cao tuổi tại địa phương, 

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

hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh thực hiện “Chương trình mắt sáng 

cho người cao tuổi” do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phát động. 

5. Sở 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 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng 

và pháp luật của Nhà nước. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài Truyền thanh – Truyền hình tỉnh, 

Cổng thông tin điện tử tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh – 

Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền nội dung hoạt động của kế 

hoạch; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; biên tập các tin, bài với chủ đề 

“Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi” và các hoạt động liên quan đến 

người cao tuổi. 

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt 

Nam” năm 2020 phù hợp với tình hình, điều kiện tại địa phương. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính 

quyền về pháp luật, chính sách đối với người cao tuổi; thuận lợi, khó khăn và thách 

thức của quá trình già hóa dân số. 

- Chủ động bố trí nguồn lực, ngân sách thực hiện đầy đủ các chính sách về 

người cao tuổi theo quy định; lồng gh p, phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai 

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

Việt Nam giai đoạn 2012 – 2020; Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ 

tự giúp nhau giai đoạn 2016 – 2020; vận động nguồn lực hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm 

y tế cho người cao tuổi tại địa phương; Qũy chăm sóc và phát huy vai trò người 

cao tuổi... Huy động mọi nguồn lực, xã hội hóa trong công tác chăm sóc và phát 

huy vai trò người cao tuổi. 

8. Đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh 

Tuyên truyền, vận động nguồn lực trong và ngoài nước để giúp đỡ người 

cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; giúp người cao tuổi được khám chữa bệnh, cấp 

thuốc miễn phí; hỗ trợ xây dựng, sữa chữa nhà ở cho người cao tuổi có hoàn cảnh 

khó khăn. 

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể 

chính trị - xã hội cấp tỉnh 
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Tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì 

người cao tuổi Việt Nam” năm 2020; tổ chức vận động nguồn lực để chung tay 

chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt 

Nam” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể 

chính trị - xã hội cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực 

hiện; báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) 

trước ngày 10/11/2020./.  

 

 

 Nơi nhận: 
- Bộ LĐ-TB&XH (b/c); 

- UBQG về NCT Việt Nam (b/c); 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (b/c); 

- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành: LĐ-TBXH, NV, Y tế, 

VHTT&DL, TT&TT;  

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh; 

- Đoàn TNCS HCM tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Các Phòng: HCTC, TH, KT (QC45a); 

- Lưu: VT, KGVX (Ng-05b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

H’Yim Kđoh 
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