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KẾ HOẠCH 

Thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022 

trên địa bàn xã Vũ Muộn 

 

Thực hiện Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện Bạch Thông về việc thực hiện “Tháng hành động vì người cao 

tuổi Việt Nam” năm 2022 trên địa bàn huyện Bạch Thông, UBND xã Vũ Muộn 

xây dựng kế hoạch thực hiện trên địa bàn xã, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách 

nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng và toàn xã hội 

trong việc thực hiện Luật Người cao tuổi, chế độ chính sách liên quan đến người 

cao tuổi; quan tâm chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi. 

- Tăng cường 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.  

- Khuyến khích người cao tuổi, đặc biệt là cán bộ Hội Người cao tuổi tích 

cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh; xây dựng hình ảnh, người cao tuổi Việt Nam “Tuổi cao - Gương sáng”. 

2. Yêu cầu 

- Cấp ủy, chính quyền, đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, 

các tổ chức xã hội, Hội Người cao tuổi xã phát huy trách nhiệm trong chỉ đạo, 

hướng dẫn, phối hợp triển khai, thực hiện tốt “Tháng hành động vì người cao tuổi 

Việt Nam” năm 2022. 

- Việc tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động nhân “Tháng hành động vì 

người cao tuổi Việt Nam” năm 2022 phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp 

với tình hình của địa phương đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 theo quy định. 

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, PHẠM VI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ NGƯỜI 

CAO TUỔI NĂM 2022 

1. Chủ đề: Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 có chủ 

đề “Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”. 

2. Thời gian, phạm vi triển khai:  

- Thời gian: Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 tổ chức 

từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/10/2022. 



- Phạm vi triển khai: Trên địa bàn xã Vũ Muộn. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông 

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; 

tổ chức treo băng zôn, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về chính sách, pháp luật liên 

quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, phù hợp 

với chủ đề của Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022. 

- Tuyên truyền, vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng Quỹ Chăm sóc và Phát 

huy vai trò người cao tuổi. 

2. Vận động xã hội chung tay chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 

- Triển khai thực hiện tốt việc khám sức khỏe định kỳ và lập sổ theo dõi sức 

khỏe ban đầu cho người cao tuổi trên địa bàn huyện theo Thông tư số 35/2011/TT-

BYT ngày 15/10/2011 của Bộ Y tế. 

- Vận động, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, dòng họ, cá nhân nhận chăm 

sóc, nuôi dưỡng, phụng dưỡng người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người 

cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sức khỏe yếu, không tự phục vụ. 

- Vận động các nguồn lực chung tay chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, 

chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Thông báo kết quả ủng hộ và các 

hoạt động hỗ trợ người cao tuổi trên địa bàn xã. 

3. Vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân 

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

phần ngân sách và vận động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân để huy động nguồn 

lực hỗ trợ việc làm, hỗ trợ sinh kế góp phần giảm nghèo, cải thiện đời sống, hỗ trợ 

xây dựng mới, sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó 

khăn, ưu tiên các trường hợp người cao tuổi thuộc diện chính sách, người cao tuổi 

cô đơn trên địa bàn xã. 

- Tích cực vận động các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội ủng hộ đóng 

góp xây dựng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi nhằm thực hiện tốt 

hơn việc chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi tại cộng đồng. 

- Khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nhận phụng dưỡng, chăm sóc 

người cao tuổi cô đơn, có hoàn cảnh khó khăn.  

4. Công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi 

- Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc 

bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 theo Quyết định số 1336/QĐ-

TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.  

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thông qua các hoạt động 

phù hợp với NCT, nhằm thu hút NCT tham gia, nâng cao đời sống tinh thần cho NCT. 

- Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà và động viên người cao tuổi 

nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp ngày Quốc tế Người cao 

tuổi (ngày 01 tháng 10). 



- Động viên, khuyến khích người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm tích 

cực xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng xã hội gắn kết, văn minh, nêu gương 

sáng, chí bền cho con, cháu noi theo. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức Văn hóa - xã hội phụ trách công tác Lao động - Thương 

binh và Xã hội  

- Phối hợp với các ngành có liên quan triển khai Kế hoạch thực hiện “Tháng 

hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc 

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

- Rà soát nắm tình hình người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh 

khó khăn, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi khuyết tật, 

người cao tuổi sống trong ngôi nhà tạm, dột nát; tham mưu cho UBND xã có biện 

pháp hỗ trợ phù hợp. 

- Phối hợp với Hội người cao tuổi xã tham mưu cho UBND xã ban hành kế 

hoạch thăm, tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trong “Tháng hành 

động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022. 

2. Hội Người cao tuổi xã 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt 

Nam”. Chỉ đạo các Chi Hội Người cao tuổi các thôn, tổ chức thực hiện các nội dung 

theo kế hoạch. Đồng thời đôn đốc, giám sát tình hình triển khai thực hiện; tổng hợp 

kết quả báo cáo UBND xã (Công chức Văn hóa - xã hội). 

- Phối hợp tuyên truyền, vận động và tổ chức thăm hỏi, cho người cao tuổi là 

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

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày 

Quốc tế người cao tuổi. 

3. Công chức Văn hóa - xã hội phụ trách công tác Văn hóa - Thông tin xã 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 580/KH-UBND ngày 

21/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU 

ngày 12/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn thực hiện Chỉ thị số 06-

CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Quyết định số 145/QĐ-UBND 

ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai Kế hoạch 

Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2033 trên địa bàn tỉnh.  

- Phối hợp với Hội Người cao tuổi xã tuyên truyền, hướng dẫn các hoạt động 

thể dục thể thao phù hợp với người cao tuổi; giao lưu văn nghệ ở cơ sở hoặc liên xã, 

thị trấn, góp phần tạo phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao sâu rộng trong cộng 

đồng dân cư.  

4. Trạm y tế xã 



- Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chăm sóc sức khỏe 

người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030 (theo Quyết định số 

1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ). 

- Tổ chức tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi; hướng dẫn 

lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe người cao tuổi ở cơ sở; 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;  

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức thành viên 

- Tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động 

vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022. Vận động xã hội, hội viên, đoàn viên giúp 

đỡ, hỗ trợ người cao tuổi thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về đời sống 

vật chất, tinh thần, nhà ở; phối hợp với Hội Người cao tuổi tăng cường vận động 

các tổ chức, cá nhân tham gia Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi. 

- Theo dõi giám sát, phản biện xã hội trong việc thực hiện các quyền lợi, 

nghĩa vụ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. 

6. Các thôn 

- Căn cứ Kế hoạch của UBND xã tổ chức triển khai thực hiện “Tháng hành 

động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022, phù hợp với điều kiện của thôn. 

- Tổ chức rà soát, nắm tình hình các đối tượng người cao tuổi có hoàn cảnh khó 

khăn, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi kịp thời. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách, pháp 

luật đối với người cao tuổi; Xây dựng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao 

tuổi và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người cao tuổi theo quy định.  

Trên đây là Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” 

năm 2022 của Ủy ban nhân dân xã Vũ Muộn./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Thường trực Đảng ủy; 

-Thường trực HĐND xã; 

- UB MTTQ và các đoàn thể xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Hội NCT xã; 

Gửi bản giấy: 

- Các thôn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đàm Thị Hành 
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