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Số:         /KH-SLĐTBXH Lạng Sơn,  ngày       tháng 3 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi 

 trên địa bàn 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 Thông tư số 96/2018/TT-BTC, ngày 18/10/2018 của Bộ Tài chính 

quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao 

tuổi tại nơi cư trú, chúc thọ mừng thọ, ưu đãi tín dụng và biểu dương khen 

thưởng người cao tuổi; Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của 

Hội đồng đồng nhân dân tỉnh về quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ 

người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 19/02/2022 của UBND tỉnh thực 

hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2022 - 2030 

và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 

24/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách chúc thọ, mừng thọ 

người cao tuổi thọ 90 tuổi và thọ 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 

và bổ sung năm 2021; 

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 xây dựng Kế hoạch triển khai thực 

hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn năm 2022. Nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

- Tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp, các 

ngành và toàn xã hội trong việc thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc và phát huy 

vai trò người cao tuổi, vừa là trách nhiệm, vừa là đạo lý của dân tộc.  
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- Tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia đầy đủ vào các hoạt động xã 

hội, tiếp tục phát huy truyền thống chăm lo và kính trọng thế hệ người cao tuổi, 

phát huy đầy đủ vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc.  

- Nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi, đẩy mạnh các hoạt động 

chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, giúp người cao tuổi sống vui, sống 

khỏe, sống có ý nghĩa; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động chăm sóc, phụng 

dưỡng về vật chất, tinh thần và sức khỏe cho người cao tuổi.  

2. Mục tiêu cụ thể 

- Phát huy vai trò, kinh nghiệm sống, tạo điều kiện để người cao tuổi tham 

gia có hiệu quả các hoạt động về kinh tế, sinh hoạt chính trị, văn hóa, xã hội, 

giáo dục, thể dục, thể thao và các hoạt động xã hội khác phù hợp với sức khỏe, 

khả năng, nhu cầu, nguyện vọng của người cao tuổi.  

- Tăng cường sức khỏe về thể chất và tinh thần của người cao tuổi; nâng 

cao chất lượng mạng lưới y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến các xã, 

phường, thị trấn; tạo điều kiện để người cao tuổi được hưởng thụ văn hóa, thông 

tin và các nhu cầu khác.  

- Nâng cao đời sống vật chất cho người cao tuổi, phát triển mạng lưới an 

sinh xã hội, chính sách trợ giúp xã hội và bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi 

phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt các chính sách của Nhà 

nước đối với người cao tuổi, đặc biệt chú trọng đối với người cao tuổi cô đơn, 

khuyết tật, người cao tuổi thuộc hộ nghèo. 

II. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN NĂM 2022 

- 95% các xã, phường, thị trấn hỗ trợ việc thành lập và hoạt động của Quỹ 

chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn.  

- 100% người cao tuổi cô đơn, khuyết tật, thuộc hộ nghèo, không có 

người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng được trợ cấp nuôi dưỡng ở cộng đồng 

hoặc tiếp nhận vào nuôi dưỡng tại các Cơ sở bảo trợ xã hội.  

- 100% người cao tuổi đủ điều kiện theo quy định được hưởng trợ cấp xã 

hội hàng tháng.  

- 100% người cao tuổi thuộc hộ nghèo đang sống trong căn nhà tạm, dột 

nát có nhu cầu được hỗ trợ xây dựng nhà ở. 

- 75%  xã, phường, thị trấn có 01 câu lạc bộ hoặc mô hình phù hợp nhằm 

chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.  
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- 100% người cao tuổi không có người có quyền và nghĩa vụ phụng 

dưỡng đủ điều kiện, có nhu cầu được tiếp nhận vào nuôi dưỡng chăm sóc tại cơ 

sở chăm sóc người cao tuổi; phấn đấu ít nhất có 20% người cao tuổi được nhận 

chăm sóc thông qua các mô hình nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại cộng đồng; 

-  Phấn đấu thành lập mới 04 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và tiếp 

tục duy trì hoạt động hiệu quả 20 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đã được 

thành lập trên địa bàn tỉnh. 

- 50% người cao tuổi trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh tăng thu 

nhập, giảm nghèo có nhu cầu hỗ trợ được hướng dẫn về sản xuất kinh doanh, hỗ 

trợ phương tiện sản xuất, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm, vay vốn 

phát triển sản xuất; 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Tuyên truyền, giáo dục về công tác chăm sóc và phát huy vai trò 

của người cao tuổi 

a) Nội dung:  

- Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về Luật Người cao 

tuổi, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Chương trình hành động quốc gia về 

người cao tuổi. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở; bố trí thời lượng hợp lý, nâng cao chất 

lượng tin, bài, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về người cao 

tuổi, các chính sách liên quan đến người cao tuổi... 

- Phổ biến, truyền đạt những thông tin, kiến thức khoa học, các vấn đề 

liên quan đến sức khỏe người cao tuổi nhằm hạn chế các nguy cơ gây bệnh ở 

người cao tuổi. 

- Thông qua Tháng hành động vì người cao tuổi, đẩy mạnh tuyên truyền 

các chế độ chính sách mới của Nhà nước về người cao tuổi đến các cấp, các 

ngành, cộng đồng và bản thân người cao tuổi. 

b) Đơn vị thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

c) Kinh phí thực hiện: Lồng ghép với các chương trình khác.  

2. Tổ chức liên hoan tiếng hát người cao tuổi tỉnh Lạng Sơn 

a) Nội dung: Tạo sân chơi sôi nổi, vui tươi, lành mạnh để người cao tuổi 

được giao lưu, học hỏi, thể hiện năng khiếu, nâng cao và phát huy vai trò người 

cao tuổi. 
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b) Đơn vị thực hiện: Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh. 

c)  Kinh phí thực hiện: 30.000.000 đồng. 

3. Tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi thọ 90 tuổi và thọ 

100 tuổi trên địa bàn tỉnh 

Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thực hiện theo quy định 

tại Thông tư 96/2018/TT-BTC, ngày 18/10/2018 của Bộ Tài chính và Nghị 

quyết số 11/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 của Hội đồng đồng nhân dân 

tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn.  

a) Nội dung: Phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, UBND 

các huyện, thành phố tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 673 người, trong đó: 639 

người cao tuổi thọ 90 tuổi; 34 người cao tuổi thọ 100 tuổi.  

b)  Đơn vị thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

c)  Kinh phí thực hiện:  600.000.000 đồng (Trong đó 500.000.000 đồng đã 

được giao tại Quyết định số 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; 100.000.000 đồng đề nghị cấp bổ sung trong năm 2022). 

4. Tổ chức tập huấn công tác NCT cho đội ngũ cán bộ làm công tác 

NCT 

a) Nội dung: Tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn 

cho đội ngũ cán bộ làm công tác người cao tuổi và Hội Người cao tuổi các cấp.  

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

c) Kinh phí thực hiện: 110.000.000 đồng.  

5. Tiếp tục phối hợp với các huyện, thành phố thực hiện chính sách 

trợ cấp xã hội, trợ giúp y tế, tiếp cận các dịch vụ xã hội cho người cao tuổi 

Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tại cơ sở phổ biến đầy đủ kịp thời 

các chế độ, chính sách đối với người cao tuổi; hướng dẫn người cao tuổi, gia 

đình người cao tuổi hoàn thiện các thủ tục hưởng các chế độ chính sách trợ cấp 

xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của nhà nước, đảm bảo đúng chế độ, không 

bỏ sót. 

6. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng kết  
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Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng kết các 

nội dung hoạt động theo quy định của Luật Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh . 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Tổng kinh phí thực hiện 740.000.000 đồng. Trong đó: 640.000.000 đồng 

đã được giao tại Quyết định số 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 và đề nghị cấp bổ sung 100.000.000 đồng trong năm 2022. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

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

chuyên môn của Sở, các đơn vị liên quan triển khai, tổ chức, 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 đề nghị cấp bổ sung kinh phí và giám 

sát, thực hiện chi, thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành. 

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

mưu thực hiện Kế hoạch này. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác chăm sóc và phát huy 

vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022, đề nghị các phòng 

nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                          
- UBND tỉnh (B/c); 

- UBQG về NCTVN(B/c);              
- Sở Tài chính (PHTH); 

- Ban Đại diện Hội NCT tỉnh (PHTH); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng: KH-TC Sở; BTXHTE; 

- Lưu: VT, BTXHTE.                                                                                             

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đàm Văn Chính 
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