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KẾ HOẠCH 

Triển khai Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc “Triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022”, 

UBND huyện Xuân Trường xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và 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 trong giai đoạn hiện nay. 

- Tổ chức huy 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. 

- Khuyến khích cán bộ Hội người cao tuổi và người cao tuổi trên địa bàn tích 

cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng NTM và đô thị 

văn minh, xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam “Tuổi cao gương sáng”. 

2. Yêu cầu: 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương, Hội người cao tuổi các cấp xây dựng kế 

hoạch tổ chức “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022 đảm bảo 

phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, tập trung vào nhiệm vụ trọng 

tâm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. 

- Việc tổ chức các hoạt động đảm bảo thống nhất, rộng khắp, thiết thực, 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. Đảm bảo người cao 

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

nhiều hình thức. 

II. NỘI DUNG 

1. Chủ đề của Tháng hành động: “Chung tay chăm sóc người cao tuổi có 

hoàn cảnh khó khăn”. 

2. Thời gian: Tháng 10 năm 2022. 

3. Nội dung: 

3.1. Tổ chức phát động Tháng hành động: Ban đại diện Hội Người cao tuổi 

cấp huyện, cấp xã căn cứ tình hình cụ thể để xem xét tổ chức hình thức Lễ phát 

động phù hợp, đảm bảo với tình hình thực tế của địa phương. 
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3.2. Tổ chức các hoạt động truyền thông 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp trên các phương tiện thông tin 

đại chúng kết hợp truyền thông trực quan như treo khẩu hiệu, tờ rơi, tư vấn tại 

cộng đồng về pháp luật chính sách hỗ trợ cho người cao tuổi nhằm tạo sự chuyển 

biến tích cực về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc chăm 

sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Công tác tuyên truyền cần truyền tải được ý 

nghĩa và thông điệp của “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022. 

- Xây dựng các chuyên mục, tin bài tuyên truyền về hoạt động của người cao 

tuổi. Kịp thời động viên những tấm 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 ở cơ sở. 

3.3. Công tác chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần cho người 

cao tuổi 

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

phần ngân sách 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. 

- Chính quyền các cấp thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người cao 

tuổi; đảm bảo kinh phí thực hiện chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại nơi cư 

trú; kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi và kinh phí biểu dương, khen 

thưởng người cao tuổi có thành tích xuất sắc theo quy định hiện hành; triển khai 

Nghị quyết Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam; tham gia xây dựng hệ thống 

chính trị cơ sở, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng NTM và đô thị văn minh. 

- Thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 

theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Lập 

sổ theo dõi sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ, giúp đỡ người cao tuổi có 

thẻ Bảo hiểm y tế. Tiếp tục thực hiện “Chương trình mắt sáng cho người cao tuổi” 

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

3.4. Công tác phát huy vai trò người cao tuổi 

- Thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về Người cao tuổi giai đoạn 

2021-2030 theo Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 21/12/2021, Đề án nhân rộng 

câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2030 tại Quyết định số 

1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục đẩy mạnh xây 

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

- Phát triển và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ văn 

hóa, văn nghệ ở cơ sở phù hợp với người cao tuổi và tiếp tục triển khai nhân rộng 

mô hình Câu lạc bộ trong năm 2022 trên địa bàn huyện. 

- Tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao 

của người cao tuổi. 

- Tạo điều kiện, động viên đội ngũ hội viên Hội Người cao tuổi các cấp và 

người cao tuổi trên địa bàn huyện 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 trên địa bàn. 
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3.5. Vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân 

- Vận động nguồn lực chung tay chăm sóc người cao tuổi nghèo, người cao 

tuổi có hoàn cảnh khó khăn; Ủng hộ nguồn tài chính để xây dựng và phát triển Quỹ 

Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở. 

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

cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. 

- Khuyến khích các tập thể, cá nhân đầu tư xây dựng các cơ sở nuôi dưỡng, 

chăm sóc Người cao tuổi, các Trung tâm văn hóa - thể thao phù hợp với Người cao 

tuổi, tạo điều kiện để người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. 

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

cao tuổi Việt Nam” năm 2022 ở các cấp; kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển 

hình làm tốt công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện: 

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

đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện 

“Tháng hành động vì người cao tuổi” năm 2022 trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với các địa phương rà soát, nắm tình hình người cao tuổi nghèo, 

người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn để có cơ sở tham mưu, đề xuất biện pháp hỗ 

trợ phù hợp. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai 

thực hiện các chế độ chính sách đối với người cao tuổi. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Sở LĐ-TB&XH và UBND huyện 

theo quy định. 

2. Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT&TT huyện: Phối hợp với Ban đại 

diện Hội Người cao tuổi huyện tổ chức tuyên truyền pháp luật về Người cao tuổi 

trên Hệ thống phát thanh huyện và Đài truyền thanh các xã, thị trấn; tổ chức các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với người cao tuổi; hướng 

dẫn hình thức tôn vinh các cặp vợ chồng người cao tuổi sống chung thủy, hạnh 

phúc phù hợp với truyền thống văn hóa của địa phương. 

3. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện: 

- Triển khai thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến 

năm 2030. Hướng dẫn triển khai có hiệu quả công tác lập hồ sơ theo dõi, quản lý 

sức khỏe, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi ở cơ sở; khám sức khỏe 

định kỳ cho người cao tuổi theo quy định. 

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức khám, tư vấn, chữa bệnh 

miễn phí cho người cao tuổi; quan tâm người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, gia 

đình chính sách. 

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức tự chăm sóc 

bản thân, nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi và gia đình người cao tuổi. 
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4. Hội Chữ Thập đỏ huyện: 

- Vận động các nguồn lực để giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn; người cao tuổi nghèo; xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người cao tuổi. 

- Phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện 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. 

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ, Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội VI Hội người cao 

tuổi Việt Nam, về “già hóa dân số”, vận động mọi tầng lớp nhân dân, hội viên tích 

cực hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi” năm 2022 trên địa bàn. 

- Hướng dẫn xây dựng, phát triển Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo 

Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục 

đẩy mạnh việc xây dựng, phát triển Quỹ chăm sóc và Phát huy vai trò của Người 

cao tuổi ở cơ sở; Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 26/2/2021 của UBND tỉnh về 

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

địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn đến năm 2025. 

- Phối hợp cùng các cấp ủy Đảng, Chính quyền tổ chức, tạo điều kiện để phát 

huy vai trò của người cao tuổi; thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về 

Chương trình Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi đến năm 2030; Chương trình 

hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2031-2030. 

- Hướng dẫn các cấp hội triển khai, thực hiện có hiệu quả “Tháng hành động 

vì Người cao tuổi”; đôn đốc, giám sát quá trình tổ chức thực hiện, tổng hợp báo 

cáo kết quả về UBND huyện (qua Phòng LĐ-TB&XH huyện tổng hợp). 

6. UBND các xã, thị trấn: 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt 

Nam” năm 2022 trên địa bàn. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chăm sóc, 

phát huy vai trò người cao tuổi; những thuận lợi, khó khăn và thách thức của quá 

trình già hóa dân số. Vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

chuẩn bị tích lũy cho tuổi già khi còn trẻ. 

- Chủ động bố trí kinh phí thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, chương 

trình, đề án về người cao tuổi theo quy định. Huy động nguồn lực tổ chức các hoạt 

động chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi. 

- Tổng hợp danh sách người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó 

khăn trên địa bàn. Phối hợp với Ban đại diện Người cao tuổi huyện tiếp tục chỉ đạo 

thành lập Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn. 

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Tháng 6/2022 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các các xã, thị trấn xây dựng, triển khai kế 

hoạch “Tháng hành động vì Người cao tuổi” năm 2022 của đơn vị, địa phương. 
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- Tổ chức các hoạt động truyền thông về pháp luật, chính sách liên quan đến 

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

Nam” trên địa bàn. 

- 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. 

2. Từ tháng 7 đến hết tháng 9/2022 

- Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì Người cao tuổi phù hợp với tình 

hình thực tế của địa phương. 

- 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”. 

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi; thực hiện 

chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục, thể thao... 

- Các cơ sở chi hội người cao tuổi tổ chức các hoạt động tọa đàm, trao đổi, 

chia sẻ về truyền thống của người cao tuổi nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi 

(01/10), 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 và công tác Hội. 

- 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 người có công với cách mạng nhân kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7. 

3. Từ tháng 10 đến hết tháng 12/2022 

- Tổ chức đợt cao điểm “Tháng hành động vì người cao tuổi” tập trung vào 

các nội dung: Thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn 

cảnh khó khăn; Khám tư vấn về sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi; Mổ mắt, 

thay thủy tinh thể giải phóng mù lòa cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. 

- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao cho người cao tuổi... 

- Hoàn thành Kế hoạch xây dựng và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ 

tự giúp nhau năm 2022. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn triển khai thực hiện nghiêm nội dung Kế hoạch này và báo cáo kết quả thực 

hiện về UBND huyện (qua Phòng LĐ-TB&XH hội huyện) trước ngày 29/10/2022 

để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở LĐTB&XH tỉnh; 

- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

Trần Văn Vỵ 
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