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s&15 /KH-UBND Van Lang, ngay3 tháng9-nam 2020 

KE HOiCII 
Thiyc hin "Tháng hành dng vi ngtrôi cao tui Vit Nam" 

nám 2020 trên dja bàn huyn Van Lang 

Th%rc hin K hoch s 1 05/KH-UBND ngày 22/6/2020 cUa Uy ban 
nhân dan tinh Lang Sn v thirc hin "Tháng hành dng vi ngi.rii cao tuôi Vit 
Nam" näm 2020 trén dja bàn tinh Lang Scm. 

UBND huyn Van Lang ban hành K hoach  thirc hin "Tháng hành dng 
vi ng1xi cao tui Vit Nam" nàm 2020 trên dja bàn huyn vii nhttng ni dung 
nhix sau: 

!. MUC DICH, YEU CAU 

1. Mic dIch 

- Nâng cao nhn thüc cüa các cp üy Dãng, chInh quyn, các ngành, doàn 
th& gia dInh, cong dng v nhü'ng thách thüc cüa qua trInh già hóa dan sé,, yeu 
cu nhim v11 cong tác chàm sóc, phát buy vai trô nguôi cao tui trong giai do?n 
hin nay; 

- Gop ph.n nãrig cao cht luçmg cuc sng cüa ngrnJi cao tui v sue khOe, 
4t cht, tinh than, chung tay giüp d ngithi cao tui có hoàn cãnh khó khän; 

- Dng viên, khuyên khIch can b Hi Ngithi cao tu& cp xa, thôn và 
ngithi cao tui tIch ciTc tham gia dóng gop kinh nghim, trI tu xây dirng h 
thng chInh frj Co s& virng mnh, xây drng nông thôn mi và dO thj vn minh; 
xây dirng hInh ãnh ngu?i cao tuôi Vit Nam "Tui cao - Gucmg sang"; 

- Vn dng các ngun hrc, trong do cO ngun 1irc xã hi boa d chung tay 
chäm soc ngithi cao tuôi có hoàn cãnh khó khn. 

2. Yêu cu 

- D.y mtnh cOng tác tuyên truyn v miic dIch, nghTa cüa các hot dng 
trong "Tháng hành dng vi ngithi cao tui Vit Nam" näm 2020; 

- Vn dng các cp, các ngành, các M chüc, cá nhân, cong dng va toãn 
xã hi tIch c1rc tham gia bang trách nhim và tinh cam dé,i vâi nguñ cao tui; 

- Thirc hin t& vai trO tham muu cho các cp üy, chInh quyn dja phucmg 
và các t chüc lien quan trong trin khai "Tháng hành dng vi ngixi cao tui 
Vit Nam" bang nh&ng vic lam thit th?c, hiu qua, phü hçip vâi diu hen timg 
cci quan, don vj. 

II. NO! DUNG THVC HIN 

1. Cong tác tuyên truyên 
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- Tuyên truyn vâ hiz&ng 1rng các ho.t dng cüa "Tháng hành dng vi 
ngu1i cao tuôi Vit Nam" nàm 2020 trên dja bàn huyn vOi chU d "Chain soc 
và phát huy vai trô cia ngirô'i cao tui "; 

- T chirc tuyên truyn v nhtng thách thüc cüa qua trInh giâ hóa dan s& 
nêu bt nhftng khó kban, thách thIrc khi nuâc ta dang biiâc vâo thai k già hóa 
dãns; 

- Tuyên truyn v m11c dIch, nghia cüa "Tháng hành dng vi ngix?i cao 
tuôi Viét Nam", Lut Nguii cao tui nm 2009 và các chinh sách lien quan 
thm tto sir chuyên biên tIch circ v nhn thüc cüa các cp, các ngành và toàn 
xã hi trong vic chm soc và phát buy vai trô nguii cao tui; 

- Nêu gucmg tp th, cá nhân tiêu biu trong cong tác chäm soc và phát 
buy vai trô ngithi cao tui. 

2. Cong tác chãm soc sfrc khOe, dô'i sng 4t chat, tinh than ngtrôi cao 
tuôi có hoàn cãnh khó khán 

- Tbc hin dy dü các ch d, chinh sách cbo ngiRñ cao tui; bâo dam 
kinh phi chäm soc sue khóe ban du cho ngithi cao tui ti nci cu trü; kinh phi 
chüc thç, mrng th9 ngixyi cao tui và kinh phI biu duang, khen thLthng ngu?ii 
cao tui có thành tich xu.t sc theo quy djnh hin hành; 

- Thng kê, rà soát, phãn loai  nguii cao tui, nm tinh hmnh nguii caO 
tui có hoàn cãnh khó khn cô dan, không ncñ nuang tra trên dja bàn quãn 1 d 
có ca sr tham muu cho c.p üy, chInh quyn buy dng ngun lirc và t chirc 
thäm hôi, dng viên kjp thai. 

3. Vn dng xa hi chung tay vi sñ'c khôe và dô'i sng ngtrô'i cao tuii 
- Triên khai thirc hin t& vic khám sue khOe djnh kSr  và 1p h sci theo 

dôi quãn 1 sue khóe cho ngithi cao tu& & các xä, phuing, thj trn theo quy djnh 
ti Thông tix so 35/1T-BYT ngày 15/10/2011 cüa B truông B Y tê ye buâng 
dn thirc hin chäm soc sue khOe nguôi cao tui; Thông tu s 96/201 8/TT-BTC 
ngày 18/10/2018 cüa Bô truâng B Tài chInh v quy djnh quân 1 và sü dicing 
kinh phi chäm soc sue khoê ban du cho ngithi cao tui t.i nai cu tró; chác th9, 
mmg tbç; uu dâi tIn d1ing và biêu di.rang, khen thu&ng ngu?ii cao tuOi; Ng 
quyêt sé, 11/2019Q- ngày 10/12/2019 cüa HDND tinh quy djnh muc 
qua tng cbüc th9, m1rng thç nguYi cao tui trên dja bàn tinh Lang San. Dc bit 
quan tam khám, chäm soc sue khOe cho ngu&i cao tui cO dan, ngi.thi cao tui 
có hoàn cành dc bit khó khn trong "Tháng bành dng vi nguO'i cao tui Vit 
Nam" näm 2020. Tu v.n, huOng dn ngithi cao tui cô dcin, khOng nai. nuang 
tira vào Ca s& Bào trçi xã hi tng hqp cüa tinh. Khuyn khIcb các ca quan, doàn 
th, các gia dInh, cá nhãn nhn nuôi duong, chäm soc ngithi cao tui cô dan 
khOng nai rnrong tira, sue khOe yu, không tr phiic vii tren dja bàn quãn 1; 

- T chuc thäm hOi, dng viên ngu?i cao tui cô dan, khOng nai nuang 
tip than djp ngày L, T&, ngày Quôc t ngi.thi cao tui 0 1/10/2020; 
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- L.p k hoach, t chüc các chixong trmnh tu vn khám bnh, cp thu& 
min phi, tu vn khám và chCa mt cho ngrnñ cao tuèii cô &m, không nth nrnmg 
tra, nguii cao tui có hoàn cânh khó khän. 

4. Dy mnh thành 1p  Cu hc b lien th h tii giüp nhau, Qu 
chám soc và phát huy vai trô ngtrO'i cao tuôi và các hot dng van hóa, van 
ngh, th diic the thao cüa ngirô'i cao tuli r co' s& 

- Tip tiic xây dimg và nhân rng mô hInh Câu lac bO lien th h tir giiip 
nhau trên dja bàn huyn giai don 2016 - 2020 theo Quyêt djnh so 2079/QD-
UBND ngày 05/11/2016 cüa UBNID tinh, thirc hin D an nhân rng mô hinh 
Câu lac b lien thá h tçr giüp nhau giai don 2016 - 2020 trên dja bàn huyn 
Van Lang. Duy trI hot dng cüa các Câu 1c b lien th h tir giiip nhau d 
thành lip; 

- Tip tic don dc, hithng din 100% các xã, thj trn xây di.ing Qu chäm 
soc và phát huy vai trô ngixi cao tui & co s&; 

- Duy trI và thành 1p m&i các Câu lac  b duôiig sinh, Câu 1.c b van hóa 
van nghê & co s&, 1ng ghép th chirc các ho.t dng thi du, giao liru van hóa, 
van ngh, th diic, th thao phü hqp v&i ngithi cao tui. 

A A A - A A 
5. To chirc hot d9ng nhan Thang hanh dQng vi ngiro'i cao turn Viçt 

Nam" nãm 2020 
- Các cci quan ban, ngành, Mt trn T quc, các Hi, doàn th g.n hot 

dng "Tháng hành dung vi ngu&i cao tuôi Vit Nam" näm 2020 vói vic chào 
mimg các ngày Lê, k) nim trong 11am nhu: Cách mng tháng Tam và Quc 
khánh 02/9, ngày Quc t ngithi cao tui 01/10, b1ng các hot dng thit thrc, 
hiu qua nhrn khng djnh vj trI và phát huy vai trô cüa ngix&i cao tui, qua do 
gop phn nâng cao trách nhim cüa toàn xà hOi  di vâi cong tác chäm soc ngu&i 
cao tui trên dja bàn huyn; 

- Kiêm tra dOn dôc vic trin khai "Tháng hành dng vi ngu&i cao tui 
Vit Nam" näm 2020 trên dja bàn, các xã, thj trn; kjp th&i biu throng, nhãn 
rng các din lilnh lam t& cOng tác chàm sóc, phát huy vai trO ngu&i cao tu&. 

III. THI GIAN THUC HIN 
Tü ngày 30/6/2020 dn ht ngày 3 1/12/2020. 

IV. TO CH1JC TII1J'C HIN 

1. Phông Lao dng, Thiro'ng binh, Xã hi — Dan tc huyn 
- Là co quan thu&ng trrc Ban COng tác Ngu&i cao tui huyn, chju trách 

nhim chü trI, phOi hqp vói CáC co quan lien quan t chüc trin khai thc hin 
t& k hoch nay; 

- Phi hçp v&i CáC co quan, ban, ngành lien quan tuyên truyn ph bin 
và vn dng nhân dan thirc hin t& Lu.t Ngii&i cao tui, Quy& djnh s 544/QD-
TTg ngày 25/4/2015 cüa Thu ttx&ng Chinh phü và các van bàn có lien quan v 
thirc hin "Thàng hành dng vl ngu&i cao tui Vit Nam"; 
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- Phi hçip vâi Ban Dai  din Hi nguôri cao tui huyn t chüc thàm hói, 
dng viên ngithi cao tui cô dan không nai nuung tira, ngithi cao tui có hoàn 
cánh d.c bit khó khn than ngày Quc t Ngithi cao tui 01/10; 

- Tham muu cho UBND huyn huy dng các ngun lirc d thirc hin các 
hott dng "Tháng hành dng vi ngu&i cao tui Vit Nam" nàm 2020, h trçi, cãi 
thin dyi sng cho ngu?i cao tui c6 dan, ngtthi cao tui có hoàn cãnh d.c bit 
khó Ithn; 

- Tng hqp báo cáo tmnh hInh thirc hin cong tác chäm sóc, phát huy vai 
trô nguii cao tui và K hoch thc hin "Tháng hành dng vi ngithi cao tui 
Vit Nam" nàm 2020 trên dja bàn huyn, báo cáo Si Lao dng - Thuang binh 
và Xã hi và UBND huyn theo quy djnh. 

A A A 2. Van phong IIDND va UBND huyçn; Trung tam Y te huyçn 
Phi hqp chi di.o các Co s& Y t trrc thuc, Tram y t xâ, thj trn trin 

khai, thirc hin t& Thông tu s 35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 cüa B Y t 
v hithng dn thirc hin chäm soc süc khóe ngithi cao tui; t chüc ixu tiên khám 
chtra bnh, cap thuc min phi, 1p hO so theo dôi, quán 1 sue khOe ngithi cao 
tui; ph bin nhftng kin thüc ye tir chäm soc nâng cao src khóe, phông, chng 
beth tat, tu vn, hithng dk phuang pháp chäm soc sue khOe cho ngithi cao tui 
và gia dInh có ngui cao tui. 

3. Phông Van hóa và Thông tin, Trung tam Van hóa, The thao và 
Truyn thông huyn 

- Tang cithng tuyên truyn Lut NguOi cao tui, các chInh sách lien quan 
và nhffiig thách thüc cüa qua trirth già hóa dan s hin nay trong "Tháng hành 
dng vi ngu&i cao tui Vit Nam" 11am 2020; phi hqp các ca quan, dun vj lien 
quan tuyên truyên ph biên kiên thüc ye t chäm soc nâng cao süc khOe, phOng, 
chng bnh t.t, tu vn, hurng dn phuang pháp chäm soc sue khóe cho ngithi 
cao tui và gia dInh nguii cao tui; ton vinh các t chüc, cá nhân tiêu bik, din 
hInh trong cong tác chäm sóc, phát huy vai trO nguñ cao tuOi trên dja bàn 
huyn; 

- Ph& hqp vui Ban Dai  din Hi ngithi cao tui huyn và các hi, doàn 
th th chüc các hoat dng van hóa, the diic, th thao chuyên d dành cho nguoi 
cao tui nhân "Tháng hành dng vi nguYi cao tui Vit Nam", ngày Quc t 
Nguii cao tui 01/10. 

- Nghiên ci'ru, 1ng ghép có hInh thüc t chüc ton vinh các cp vç chng 
nguñ cao tuOi song thüy chung, hnh phüc phñ hçip vói truyn thng van hóa 
cUa dja phuang và gia dmnh. 

4. Phông Tài chInh - K hoch huyn 
Ph6i hçcp vâi Phông Lao dng, Thixang binh, Xä hi - Dan tc kim tra, 

giám sat vic quãn 1, sà d%Ing kinh phi và thanh quy& toán theo quy djnh cüa 
Lust Ngãn sách nhà nuâc hin hành. 



5 
A • A 

5. Be ngh Uy ban MTTQ va cac doan the huyçn 
Chi ctao cac do'n vj thành vien hithng üng "Tháng hành dng vi ngu?ii cao 

tui Vit Nam"; t chüc phát dng thi dua thirc hin t& Luat  Ngrii cao tuôi và 
tuyên truyn, 4n c.tng nguad dan, hi viên, doàn viên tIch circ tham gia các hoat 
dng chám soc ngrñ cao tui. 

6. Ban di din Hi Ngirôi cao tui huyn 
- Phi hqp vói Phông Lao dng, Thucing binh, X hi — Dan tc huyn, 

UBND các xã, thj ti41n và don vj lien quan trin khai thirc hin K hoach "Tháng 
hành dng vi nguôi cao tui Vit Nam" 11am 2020 trên dja bàn huyn vâi chü dê 
"Chám soc vàphát huy vai trO cia ngzrô'i cao tuôi ". 

- Huàng dn Hi Ngix?ii cao tui cci sâ trin kbai các boat dng thirc hin 
K ho.ch "Tháng hành dng vi ngui cao tuôi Vit Nam" 11am 2020 trên dja 
bàn. T chrc t& các boat dng van hóa, the thao, thãm hôi tang qua ngithi cao 
tui Co dmi, ngi.thi cao tui có hoàn cãnh dc bit khó khän, phü hqp, b Ich cho 
ngixôi cao tui; phi hqp vói CC co si Y tê khám süc khOe djnh k' Va 1p so 
quãn 1 sue khóe cho nguii cao tuôi 6' các xã, thj trân; tham muu cho cbInh 
quyn dja phiiang t chüe các chircing trInh tix vn khám bnh, cp thuc min 
phi, tu v.n khám và chüa mt cho nguôi cao tuôi cô don, ngiRii cao tui có hoàn 
cânh kbó khän; 

- Hithng dan Ban dai  din Hi Ngu6'i cao tui co sâ trin khai, nhân rng 
mO hInh Câu lac  b lien th h tii giuip nhau trén dja bàn, Qu5 Chain soc và Phát 
huy vai trô cüa ngithi cao tui, "Chrnmg trInh Mt sang cho ngr6'i cao tui"; 

- Tng hçip, báo cáo k& qua thirc hin cong tác chäm sóc, phát buy vai 
trO ngu6'i cao tui và "Tbáng hành dng vi ngu6'i cao tui Vit Nam" näm 
2020 v UBNID buyn (Qua Phông Lao d5ng, Thirn'ng bin/i, Xã h5i - Dan t5c, 
co' quan thiràng try'c Ban Cong tác ngithi cao tui huyn,). 

- . 7. IJBND cac xa, th! tran 
- Xây dimg và trin kbai tbirc bin k hoach "Tháng bành dng vi ngi.thi 

cao tui Vit Nam" 11am 2020 trén dja bàn quãn l; 

- B trI kinh phi b trçi các boat  dng cüa Hi Nguôi cao tui cp xã. T 
chüc tot các hoat dng tuyên truyn, chäm sóc, pbát buy vai trô ngtthi cao tu&; 

- Phi hp vói các th chüc chinh trj xã hi t cbüc các boat  dng bix&ng 
irng "Tháng hành dng vi ngu6'i cao tui Vit Nam"; 

- Rà soát, 1p danh sácb ngu6'i cao tui cô don kbông noi nuong tra và 
ngu6'i cao tuOi có boàn cành dc bit khó kban nàm 2020 báo cáo UBND buyn 
(qua Phông Lao dQng, Thu'o'ng binh, Xd h5i — Dan t5c huyn) trrn9c ngày 
15/9/2020 dê có phucing an h trçi kjp th6'i; 

- Tng hcip, báo cáo kt qua thirc hin k hoach  "Tháng hành dng vI 
ngu6'i cao tui Vit Nam" 11am 2020 trên dja bàn theo quy djnh. 

Uy ban nhan dan buyn d ngh các co quan, ban, ngành, doàn th, 
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UI3ND các xã, thj trn t chirc thirc hin hiu qua k hoch nay, báo cáo kt qua 

hot dng v UBND huyn (qua phông Lao dng, Thrnmg binh, Xã hi — Dan 
tc huyn) trithc ngày 20/11/2020 d tng hqp, báo cáo UBND tinh, S& Lao 
dng - Thixo'ng binh và Xã hi và Ban cong tác Nguii cao tui tinh./.,gL.. 

Noinhân: 
- UBND tinh; 
- S& LDTBXH tinh; 
- Ban Di din HOi  NCT tinh; 
- CT, PCT UBND huyn; 
- C, PCVP huyn; 
- Các cci quan, ban, ngãnh, doãn th huyn; 
- Hi NCT huyn; 
- Phông LDTBXRDThuyn; 
- UBND các xâ, thj trãn; 
-Liru:VT. 
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