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Số:        /KH-SLĐTBXH Lạng Sơn, ngày      tháng     năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Hoạt động của Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh Lạng Sơn năm 2022 

 

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23/11/2009; Nghị định số 06/2011/NĐ-CP 

ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều 

của Luật Người cao tuổi;  

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Quy chế làm việc của Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh; Quyết định số 

585/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh về kiện toàn Ban Công tác Người 

cao tuổi tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 8668/QĐ-SLĐTBXH ngày 20/12/2021 của Giám đốc Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 

2022; 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan thường trực Ban Công tác 

Người cao tuổi tỉnh) xây dựng Kế hoạch hoạt động của Ban Công tác Người cao tuổi 

tỉnh Lạng Sơn năm 2022 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi 

phù hợp với tiềm năng của lớp người cao tuổi và điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh. 

Tiếp tục phát huy truyền thống chăm lo và kính trọng thế hệ người cao tuổi; tạo điều 

kiện cho người cao tuổi tham gia đầy đủ vào các hoạt động của xã hội. 

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người cao tuổi. 

- Tăng cường vai trò và nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các 

sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trong 

việc thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; thường xuyên 

kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện công tác người cao tuổi. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 
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1. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về các vấn đề liên 

quan đến người cao tuổi 

a, Nội dung tuyên truyền: 

- Phối hợp với đơn vị truyền thông xây dựng phóng sự, đưa tin về các nội dung 

hoạt động của Ban công tác người cao tuổi năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 

- Tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và vai trò của người cao tuổi 

trong sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, 

văn minh. 

- Phổ biến, truyền đạt những thông tin, kiến thức khoa học nhằm giúp người 

cao tuổi chủ động phòng tránh được các nguy cơ về bệnh tật; tăng cường an toàn 

trong sử dụng thuốc, chống lạm dụng thuốc chữa bệnh đối với người cao tuổi. 

- Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp giữa cộng đồng, nhà trường và gia đình 

nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống “Kính lão trọng thọ”, biết ơn và giúp đỡ 

người cao tuổi, chăm sóc người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi 

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại cộng đồng. 

b) Kinh phí thực hiện: 70.000.000đ  (Bảy mươi triệu đồng). 

c) Tổ chức thực hiện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp 

các đơn vị liên quan thực hiện. 

d) Thời gian thực hiện: từ tháng 04/2022 đến hết tháng 12/2022. 

2. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả  

a) Nội dung: Tổ chức đánh giá các nội dung hoạt động theo quy định của Luật 

Người cao tuổi từ tỉnh đến cơ sở: Công tác thực hiện các chính sách cho người cao 

tuổi; Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn...;  

b) Đơn vị thực hiện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 

c) Kinh phí thực hiện: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng). 

III. KINH PHÍ 

Tổng kinh phí thực hiện 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng). 
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Từ nguồn kinh phí được phân bổ theo Quyết định số 8668/QĐ-SLĐTBXH 

ngày 20/12/2021 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc giao 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Bảo trợ xã hội – Trẻ em: Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên 

môn của Sở, các cơ quan liên quan tổ chức, triển khai, thực hiện Kế hoạch này. 

 2. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch. Phối hợp 

với phòng Bảo trợ xã hội – Trẻ em giám sát việc thực hiện chi và thanh quyết toán 

theo quy định hiện hành. 

 3. Các phòng chuyên môn liên quan trên cơ sở chức năng nhiệm vụ tham mưu 

thực hiện. 

Trên đây là Kế hoạch hoạt động  của Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đề nghị các phòng chức năng tổ chức triển khai, 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                          
- UBND tỉnh (BC);                                                            

- Sở Tài chính (PHTH); 
- Ban Đại diện Hội NCT tỉnh (PHTH); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng KH-TC; BTXHTE; 

- Lưu: VT, BTXHTE. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC   

 
 

 

 

Đàm Văn Chính 
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