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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn triển khai thực hiện các
hoạt động nhân Tháng hành động vì
người cao tuổi năm 2020

Kính gửi:
- Các Phòng, ban, đoàn thể của huyện;
- Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 01/7/2020
của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi” trên
địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020; Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 06/7/2020
của UBND huyện Tam Dương triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người cao
tuổi” trên địa bàn huyện Tam Dương năm 2020; Văn bản số 1352/SLĐTB&XHBTXH ngày 23/7/2020 của Sở Lao động – TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc về hướng dẫn
triển khai các hoạt động nhân Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2020.
Để triển khai, thực hiện tốt “Tháng hành động vì người cao tuổi” trên địa
bàn huyện, UBND huyện Tam Dương đề nghị các phòng, ban, đoàn thể của huyện
Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai thực
hiện một số nội dung sau:
1. Tăng cường tuyên truyền việc thực hiện Luật Người cao tuổi; 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; 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.
2. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3556/HK-UBND ngày
25/6/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về Thực hiện Chương trình hành động quốc
gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2020; Kế hoạch
Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh Vĩnh
Phúc Thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
năm 2020; Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 06/7/2020 của UBND huyện Tam
Dương triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi” trên địa bàn
huyện Tam Dương năm 2020.
3. Căn cứ tình hình thực tế ở của cơ quan, đơn vị và địa phương để tổ chức
các hoạt động trong Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, cụ thể như sau:

3.1. Tổ chức các hoạt động truyền thông: Tuyên truyền về chủ đề, thông
điệp và các hoạt động của Tháng hành động, đặc biệt là treo băng rôn, khẩu hiệu,
pano, áp phích tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, các trục đường chính, nơi công
cộng; tuyên truyền trên hệ thống lao phát thanh của huyện, của xã, thôn/tổ dân phố;
tuyên truyền lưu động trên loa phát thanh bằng xe ô tô trên các trục đường chính
với chủ đề “Chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi”.
3.2. Rà soát, nắm bắt tình hình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, huy
động nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ, giúp đỡ đời sống cho người cao tuổi cô đơn
không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức thăm
hỏi, động viên kịp thời.
3.3. Vận động gia đình có người cao tuổi thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm
chăm sóc, thăm hỏi, tặng quà, lập sổ tiết kiệm phụng dưỡng ông bà, cha mẹ.
3.4. Xây dựng, phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ
sở theo Điều 7 Luật người cao tuổi.
3.5. Duy trì và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; tổ chức
các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh cho
người cao tuổi ở cơ sở.
3.6. Khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi theo quy định tại Thông tư
35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 và Thông tư 96/2018/TT-BTC.
3.7. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Lao độngThương binh và Xã hội) trước ngày 30/10/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và
Sở Lao động – TB&XH tỉnh.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT HU, HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch & PCT UBND huyện;
- CPVP;
- Lưu: VT.
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