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       Ninh Thuận, ngày       tháng 9 năm 2022 

                                         

                                           Kính gửi: 

 - Các Sở, ban ngành cấp tỉnh; 

 - Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

 

Năm 2021, được sự quan tâm của các sở, ban ngành, đoàn thể, các địa 

phương, đã tạo điều kiện cho hoạt động của Ban Công tác người cao tuổi các 

cấp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả; thực hiện đầy đủ, kịp thời 

các chính sách pháp luật về chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi; tạo 

điều kiện để người cao tuổi tham gia tích cực, hiệu quả các chương trình bảo vệ 

môi trường, xây dựng nông thôn mới; xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và 

phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở. 

Bên cạnh nguồn lực của Nhà nước, tỉnh đã đẩy mạnh xã hội hóa hoạt 

động xã hội, chăm lo cho người cao tuổi, đặc biệt là đối với người cao tuổi neo 

đơn, không nơi nương tựa, người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo... 

góp phần tạo điều kiện cho người cao tuổi khó khăn ổn định cuộc sống. Tuy 

nhiên, công tác người cao tuổi ở một số địa phương vẫn còn một số khó khăn, 

hạn chế: đời sống người cao tuổi vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là người cao tuổi 

đang sống ở các xã vùng sâu, vùng xa; việc huy động nguồn lực hỗ trợ mua 

BHYT cho người cao tuổi còn hạn chế; kinh phí hỗ trợ các hoạt động cho Hội 

người cao tuổi còn thấp, công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi còn nhiều 

khó khăn do mạng lưới chăm sóc sức khỏe chưa đầy đủ tại các tuyến, nguồn 

nhân lực chuyên ngành lão khoa còn thiếu... 

Để triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò 

người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; đồng thời thực hiện có hiệu quả Thông báo số 

248/TB-VPCP ngày 17/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó 

Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy 

vai trò người cao tuổi. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên 

quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 
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1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:  

- Triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động quốc gia về người cao 

tuổi giai đoạn 2021-2030 theo Kế hoạch số 528/KH-UBND ngày 11/02/2022 

của UBND tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tuyên truyền việc triển khai 

thực hiện Luật Người cao tuổi các chế độ chính sách đối với người cao tuổi như: 

Y tế, bảo trợ xã hội, chúc thọ, mừng thọ,... Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc 

triển khai thực hiện pháp luật, chế độ chính sách đối với người cao tuổi; Rà soát, 

sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, chính sách liên quan đối với người cao 

tuổi. 

- Phối hợp với Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh tổ chức Tháng hành 

động vì người cao tuổi Việt Nam bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình 

hình thực tế tại địa phương; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch nhân rộng mô 

hình “Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau” đến năm 2025. 

- Tham mưu, triển khai hỗ trợ, hướng dẫn việc tham gia bảo hiểm y tế đối 

với người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế sau khi có hướng dẫn của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội. 

2. Sở Y tế: 

- Triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình chăm sóc sức khỏe người 

cao tuổi đến năm 2030 theo Quyết định 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ; hướng dẫn triển khai có hiệu quả công tác lập hồ sơ theo dõi, 

quản lý sức khỏe, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại cơ sở theo 

quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan vận động người cao tuổi 

tham gia bảo hiểm y tế; chỉ đạo, hướng dẫn việc khám, tư vấn, chữa bệnh miễn 

phí cho người cao tuổi theo đúng quy định của pháp luật; quan tâm người cao 

tuổi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  

Phối hợp với Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh hướng dẫn hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với người cao tuổi; tổ chức hội 

diễn tiếng hát người cao tuổi; tổ chức một số giải thể thao cho người trung, cao 

tuổi. 

4. Công an tỉnh:  

Tiếp tục phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh thực hiện có 

hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đẩy mạnh thực hiện 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, các tệ 

nạn xã hội đến toàn thể cán bộ, hội viên và nhân dân; tổ chức Hội nghị biểu 

dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021; cử điển hình tiên tiến tham dự hội nghị toàn 

quốc. 
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5. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh: 

- Phối hợp thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về 

người cao tuổi giai đoạn 2021-2030; Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai 

thực hiện pháp luật, chế độ chính sách đối với người cao tuổi; phối hợp tham gia 

đóng góp việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến người cao tuổi. Ký 

kết và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, đề án liên quan 

đến công tác người cao tuổi. 

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực 

hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu về hội viên người cao tuổi với cơ sở dữ 

liệu an sinh xã hội của người dân và Cơ sở dữ liệu về dân cư góp phần phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia. 

- Hướng dẫn hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao 

tuổi; vận động nguồn lực, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa 

có bảo hiểm y tế; triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả “Tháng hành động 

vì người cao tuổi Việt Nam”; hướng dẫn các cấp hội triển khai thực hiện hiệu 

quả Đề án “Nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến 

năm 2025”. 

- Phối hợp với Công an triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương 

điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc giai đoạn 2016-2021. 

6. Các sở, ban ngành cấp tỉnh:  

Theo chức năng, nhiệm vụ triển khai các hoạt động để thực hiện tốt công 

tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. 

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Triển khai thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi; 

lồng ghép, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc 

gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch nhân rộng mô hình câu lạc 

bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025; Tháng hành động vì người 

cao tuổi; Chúc thọ, mừng thọ, thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi nghèo, neo đơn 

không có người phụng dưỡng. 

- Đẩy mạnh việc huy động nguồn lực để hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 

người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế sinh sống trên địa bàn. Huy động 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vào công tác chăm sóc và phát 

huy vai trò của người cao tuổi. 

- Huy động mọi nguồn lực xã hội đóng góp xây dựng phát triển Quỹ chăm 

sóc, phát huy vai trò người cao tuổi ở các địa phương. Phấn đấu 100% xã, 

phường, thị trấn đều có Quỹ chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. 

- Phối hợp với Hội Người cao tuổi các cấp triển khai tổ chức Hội nghị 

biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021. 
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- Xem xét, cân đối đưa vào Quy hoạch của địa phương về quy hoạch phát 

triển mạng lưới cơ sở dưỡng lão đáp ứng yêu cầu của người cao tuổi trên địa 

bàn. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các 

Đề án, dự án, Chương trình, các chính sách chăm sóc và phát huy vai trò người 

cao tuổi; kịp thời phản ánh những khó khăn vướng mắc và báo cáo kết quả thực 

hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội).  

Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc việc thực 

hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho 

Chủ tịch UBND tỉnh biết, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBQGNCT Việt Nam (báo cáo); 

- TT. Tỉnh ủy (báo cáo); 

- CT và PCT UBND tỉnh Nguyễn Long Biên; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- VPUB: CVP, PVP (NĐT), VXNV; 

- Lưu: VT. NVT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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