
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN MỸ LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /UBND- LĐTBXH 

V/v triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ, 

chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi 

trên địa bàn huyện 

 

Mỹ Lộc, ngày      tháng  9 năm 2022 

 

 

                                                                                       Kính gửi:   

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể  trong huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện. 

Thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi 

được các cấp, các ngành trong huyện quan tâm triển khai các giải pháp phù hợp để 

khuyến khích, hỗ trợ người cao tuổi tham gia các hoạt động trên lĩnh vực: xây 

dựng tổ chức Hội; chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; tổng kết biểu dương 

điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực… 

Để  tập trung thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò  

người cao tuổi trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng 

chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: 

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

-  Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách đối với 

người cao tuổi kịp thờ, đúng quy định; 

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện cụ thể 

việc tham gia bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế; 

- Phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện tổ chức Tháng hành 

động vì Người cao tuổi đảm bảo thiết thực, hiệu quả; 

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

phát huy vai trò người cao tuổi; 

2. Phòng Y tế:  

Chủ trì phối hợp với các phòng, ban ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn 

tổ chức 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; kịp thời phát hiện, điều trị một số 

bệnh phổ biến ở người cao tuổi; 

- Chỉ đạo hướng dẫn  thực hiện  chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và 

việc rà soát, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi. 

3. Công an huyện: 

 Tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp với Ban đại diện Hộ người cao tuổi 

huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, 
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đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội 

phạm, các tệ nạn xã hội đến toàn thể cán bộ, hội viên và nhân dân.  

  4. Phòng Văn hóa- Thông tin:  

 - Phối hợp Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện tổ chức các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với người cao tuổi nhằm nâng cao đời sống 

tinh thần cho người cao tuổi; 

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

thủy, hạnh phúc phù hợp với truyền thống văn hóa của địa phương và gia đình;  

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:  

- Tập trung chỉ đạo thực hiện các chế độ, chính sách đối với người cao tuổi 

kịp thời, đúng quy định; 

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

phát huy vai trò người cao tuổi; 

- Khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm việc tham gia bảo hiểm y tế trên 

địa bàn cho người cao tuổi theo quy định pháp luật về bảo hiểm y tế; 

- Chỉ đạo tổ chức Tháng hành động vì Người cao tuổi bảo đảm thiết thực, 

hiệu quả; 

- Rà soát danh sách người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó 

khăn có biện pháp giải quyết phù hợp. Huy động nguồn lực để tổ chức các hoạt 

động chăm sóc người cao tuổi gặp khó khăn; 

6. Các ban, ngành liên quan: Đề nghị các ban, ngành có liên quan căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ của mình để phối hợp tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt 

công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn huyện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy;  

- LĐ UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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