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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về  

người cao tuổi năm 2022 trên địa bàn xã Tam Phước 

 

Thực hiện Kế hoạch số 12775/KH-UBND ngày 25/11/2022 của UBND 

huyện Long Điền về việc Thực hiện Chương trình hành động Quốc gia người 

cao tuổi năm 2023. 

Nay, UBND xã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 

hành động quốc gia về người cao tuổi năm 2023 trên địa bàn xã Tam Phước, 

như sau:  

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh việc thực hiện Luật Người cao tuổi và các văn bản dưới Luật 

có liên quan. Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi và nâng cao chất lượng chăm 

sóc người cao tuổi phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã. 

- Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp, các ngành, Mặt 

trận tổ quốc, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện 

công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, vừa là trách 

nhiệm, vừa là nghĩa vụ, đạo lý “kính lão, trọng thọ” của dân tộc. 

- Thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc người cao tuổi phù hợp 

với tiềm năng và điều kiện phát triển kinh tế xã hội của xã. Tạo điều kiện để 

người cao tuổi tham gia các hoạt động về kinh tế, văn hóa, giáo dục, thể dục, thể 

thao và các hoạt động xã hội phù hợp với nguyện vọng, sức khỏe, nhu cầu và 

khả năng của người cao tuổi; thực hiện bình đẳng trong thụ hưởng những thành 

quả của quá trình phát triển; tiếp tục phát huy truyền thống chăm lo và kính 

trọng thế hệ người cao tuổi, nhằm đảm bảo phát huy đầy đủ hơn nữa vai trò của 

người cao tuổi trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước. 

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

lượng mạng lưới y tế chăm sóc sức khỏe; nâng cao chất lượng đời sống vật chất 

của người cao tuổi; hoàn thiện chính sách trợ giúp và bảo trợ xã hội hướng tới 

đảm bảo mức sống tối thiểu cho người cao tuổi; phát triển, nâng cao chất lượng 

hệ thống dịch vụ và cơ sở chăm sóc người cao tuổi, đặc biệt chú trọng đến người 

cao tuổi khuyết tật, người cao tuổi thuộc diện nghèo không có người phụng 

dưỡng, người cao tuổi dân tộc thiểu số. 

2. Yêu cầu 

Các hoạt động thực hiện Chương trình hành quốc gia về người cao tuổi 

năm 2023 phải thật thiết thực, phù hợp tình hình địa phương, góp phần có hiệu 
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quả các mục tiêu đề ra; đảm bảo nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao 

tuổi trên địa bàn xã. 

II. Nội dung hoạt động 

1. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về các vấn đề 

liên quan đến người cao tuổi 

- Thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước về người cao tuổi như: Luật Người cao tuổi; các nội dung liên quan đến 

chế độ chính sách, kiến thức chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần, phúc lợi xã 

hội; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao của người cao tuổi trên 

địa bàn xã. 

- Tuyên truyền giáo dục nâng cao trách nhiệm và hành động của gia đình, 

cộng đồng về xây dựng nếp sống, môi trường ứng xử văn hoá phù hợp đối với 

người cao tuổi ở nơi công cộng. 

- Thông tin, tuyên truyền về các mô hình chăm sóc người cao tuổi ở cộng 

đồng, mô hình hoạt động văn hóa, thể thao; mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu 

quả; phổ biến gương điển hình người cao tuổi trong hoạt động chính trị, kinh tế, 

văn hoá, xã hội; phản ánh vai trò của người cao tuổi trong việc thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị ở địa phương; giáo dục hình thành nhân cách, lý tưởng và 

truyền thống văn hóa, đạo đức cho thế hệ trẻ trên địa bàn xã. 

- Tuyên truyền băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến đường chính, nơi công 

cộng vào bảo vệ, chăm sóc người cao tuổi. 

2. Hoạt động nâng cao đời sống vật chất cho người cao tuổi 

- Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội đổi 

với người cao tuổi thuộc diện bảo trợ xã hội; hướng dẫn triển khai công tác chúc 

thọ, mừng thọ người cao tuổi; Tổ chức đoàn đi chúc thọ, mừng thọ người cao 

tuổi vào các dịp Tết Nguyên đán với độ tuổi: 90, 95, 100 và ngoài 100 tuổi; ngày 

Người cao tuổi Việt Nam (06/6) với độ tuổi: 70, 75, 80, 85; triển khai công tác 

trợ cấp Tết cho người cao tuổi là đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp 

hàng tháng tại cộng đồng. 

- Huy động nguồn lực hỗ trợ người cao tuổi nghèo, người cao tuổi gặp 

khó khăn trên địa bàn xã. 

- Triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” 

năm 2023. Tổ chức thăm tặng quà cho người cao tuổi nghèo, khó khăn, bệnh tật 

trên địa bàn xã. 

- Tổ chức cho người cao tuổi tham quan, học tập kinh nghiệm các mô 

hình hay ở các tỉnh, Thành phố, từ đó áp dụng được các mô hình tại địa phương 

nhằm giúp tăng thêm nguồn thu nhập cho bản thân người cao tuổi và gia đình. 

- Rà soát, hỗ trợ nhà ở, sửa chữa nhà cho người cao tuổi nghèo, khó khăn 

trên địa bàn xã. 
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3. Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người cao tuổi 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao, vui chơi giải trí phù 

hợp với người cao tuổi; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành các 

câu lạc bộ văn hoá, thể thao của người cao tuổi trên địa bàn xã. 

- Phối hợp, thông tin thực hiện các quy định về giảm giá vé, phí dịch vụ 

đối với người cao tuổi khi tham quan di tích văn hóa, lịch sử, danh lam thắng 

cảnh, thể dục thể thao; tham gia giao thông công cộng. 

4. Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi: Kết hợp thực hiện 

công tác khám sức khỏe lồng ghép công tác khám chữa bệnh tại cơ sở y tế,  

khám chữa bệnh tại cộng đồng, tại nhà cho một số đối tượng chính sách nhằm 

tăng cơ hội cho người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ cùng với công tác 

khám chữa bệnh. 

- Hoạt động quản lý bệnh mãn tính: Thông qua thông tin khám sức khỏe 

định kỳ, thông qua thông tin khám bệnh, chữa bệnh NCT tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh trong xã, Trạm y tế xã lập file quản lý bệnh mãn tính NCT theo nhóm 

bệnh. 

- Hoạt động giám sát: Giám sát, đánh giá việc thực hiện khám sức khỏe 

định kỷ, việc quản lý bệnh mãn tính cho người cao tuổi tại xã. 

5. Hoạt động tập huấn nâng cao năng lực cán bộ; kiểm tra, giám sát 

việc triển khai thực hiện chính sách về người cao tuổi 

- Phối hợp tổ chức tập huấn phổ biến chính sách về người cao tuổi cho đội 

ngũ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên làm công tác người cao tuổi và tập huấn 

chuyên môn, kỹ thuật câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau: tổ chức tập huấn cho 

đội ngũ cán bộ làm công tác người cao tuổi, cán bộ thuộc ngành Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Văn hóa và thể thao, các tổ chức hội đoàn thể có liên 

quan. 

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chính sách, 

pháp luật đối với người cao tuổi; việc triển khai thực hiện Đề án Thành lập và 

nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn xã. 

6. Hoạt động phát huy vai trò người cao tuổi 

- Huy động sức mạnh toàn dân tham gia vào công tác chăm sóc phát huy 

vai trò người cao tuổi gắn với xây dựng “gia đình văn hóa", đặc biệt quan tâm 

đến người cao tuổi neo đơn, khuyết tật... 

+ Tổ chức tham quan mô hình, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về mô hình 

Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

+ Tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình CLB tại xã. 



4 

 

- Triển khai thực hiện cuộc vận động: Các phong trào “Tuổi cao - Gương 

sáng”; “ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; làm nòng cốt trong 

phong trào toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò người cao tuổi trong 

đời sống hàng ngày; tập hợp, đoàn kết, động viên người cao tuổi tham gia sinh 

hoạt Hội người cao tuổi, tham gia câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, các loại 

hình câu lạc bộ khác dành cho người cao tuổi, góp phần thực hiện các chương 

trình kinh tế - xã hội, giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình 

văn hoá, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. 

III. Kinh phí thực hiện 

1. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách xã. kinh phí hoạt động huyện đã 

cấp năm 2023. 

2. Nguồn huy động từ các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân hợp pháp. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Công chức Văn hóa - Xã hội xã 

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chính sách liên quan đến người cao 

tuổi, triển khai hỗ trợ thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách trợ giúp đối với 

người cao tuổi thuộc diện bảo trợ xã hội. 

- Phối hợp với Ban Đại diện Hội người cao tuổi xã triển khai phổ biến 

chính sách mới về người cao tuổi cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên 

làm công tác người cao tuổi. 

- Tham mưu phối hợp Hội người cao tuổi xã triển khai, tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi” năm 2022; rà soát lập 

danh sách và tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi vào các dịp Tết Nguyên 

đán với độ tuổi: 90, 95, 100 và ngoài 100 tuổi; ngày Người cao tuổi Việt Nam 

(06/6) với độ tuổi: 70,75,80,85. 

2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao - HTCĐ xã  

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Luật Người cao tuổi, các 

chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi để nâng cao nhận thức các cấp, 

các ngành, của gia đình, cộng đồng và bản thân người cao tuổi trong các hoạt 

động chăm sóc người cao tuổi. 

- Phối hợp các ngành tuyên truyền những thông tin, kiến thức khoa học 

nhằm hạn chế các nguy cơ gây bệnh ở người cao tuổi; tăng cường an toàn trong 

việc 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 NCT, chăm sóc NCT neo đơn không nơi nương tựa tại cộng đồng. 
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- Phối hợp tổ chức tập luyện thể dục thể thao cho người cao tuổi trên địa 

bàn xã. 

3. Trạm Y tế xã 

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi theo quy định. Kết 

hợp thực hiện công tác khám sức khỏe lồng ghép công tác khám chữa bệnh tại 

cơ sở y tế, khám chữa bệnh từ thiện, khám chữa bệnh tại cộng đồng, tại nhà cho 

người cao tuổi. 

- Hoạt động quản lý bệnh mãn tính: Thông qua thông tin khám sức khỏe 

định kỳ, thông qua thông tin khám bệnh, chữa bệnh người cao tuổi tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh tại Trạm y tế xã. 

4. Ban đại diện người cao tuổi xã  

- Hội người cao tuổi xã phối hợp với UBND xã tổ chức các hoạt động 

thăm hỏi; chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi theo quy định vào các dịp Tết 

Nguyên đán, ngày Người cao tuổi Việt Nam (06/6), Quốc tế người cao tuổi 

(01/10), các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi (tháng 

10). 

- Tham gia vào công tác chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi gắn với 

xây dựng “gia đình văn hóa”, đặc biệt quan tâm đến người cao tuổi neo đơn, 

khuyết tật. 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và địa phương triển khai Đề 

án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn xã. 

+ Tham gia tập huấn quy trình, hoạt động câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp 

nhau cho đội ngũ cán bộ làm công tác người cao tuổi các ấp, cán bộ thuộc ngành 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao, các tổ chức hội đoàn thể 

có liên quan. 

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng hoạt động và quản lý 

của các Câu lạc bộ liên thế hệ trên địa bàn xã. 

- Triển khai thực hiện cuộc vận động: Các phong trào “Tuổi cao – gương 

sáng”; “ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; làm nòng cốt trong 

phong trào toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho hội viên Hội người cao 

tuổi nhằm nâng cao trách nhiệm, nhận thức về chăm sóc và phát huy vai trò 

người cao tuổi, tạo điều kiện phát huy vai trò của mình trong đời sống hàng 

ngày.  

- Tổ chức, vận động người cao tuổi tham gia các hoạt động văn nghệ, thể 

dục, thể thao trên địa bàn xã, tạo sân chơi lành mạnh cho các cụ nhằm đem lại sức 

khỏe, nâng cao tinh thần, động viên các cụ sống vui, sống khỏe. 

- Phối hợp triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì 

người cao tuổi” năm 2022. 
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5. Thành viên Ban công tác người cao tuổi xã  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý của ngành phối hợp các đơn vị liên 

quan thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn xã. 

6. Công chức Tài chính - Kế toán xã 

Chủ trì, phối Hội người cao tuổi xã tham mưu, đề xuất UBND xã bố trí, 

đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch. Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí 

thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành. 

7. Các ban ấp 

- Căn cứ kế hoạch chung của UBND xã tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt 

động cụ thể thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi năm 

2022 phù hợp chương trình và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ấp. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp liên ngành trong thực hiện 

công tác chăm sóc người cao tuổi tại địa phương. 

 

 Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về 

người cao tuổi năm 2022 trên địa bàn xã. Đề nghị các Ban ngành, Đoàn tể xã, 

các Ban ấp triển khai thực hiện./. 

          

Nơi nhận: 
- UBND huyện (báo cáo); 

- Phòng Lao động - TB&XH (báo cáo); 
- BĐD người cao tuổi huyện (báo cáo) 

- TTr Đảng ủy, HĐND xã (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Ủy ban MTTQVN, các đoàn thể xã  
(phối hợp thực hiện); 
- Hội người cao tuổi xã (thực hiện); 

- Các Ban ấp (thực hiện); 

- Lưu:VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Ngọc Nhân 
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