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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi 
thị xã Đông Hòa giai đoạn 2022-2030 

___________________________ 
 

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh Phú 
Yên về thực hiện chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi tỉnh Phú 

Yên giai đoạn 2022-2030. 

UBND thị xã xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình hành động về 

người cao tuổi thị xã Đông Hòa giai đoạn 2022-2030, với những nội dung cụ thể 
như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI  
1. Đối tượng: Người cao tuổi, ưu tiên người cao tuổi có hoàn cảnh khó 

khăn, bệnh tật; hộ gia đình có người cao tuổi; Hội Người cao tuổi, Ban Đại diện 

Hội Người cao tuổi và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến người cao tuổi.  
 

2. Phạm vi: Kế hoạch được thực hiện trên địa bàn thị xã Đông Hòa. 
 

II. MỤC TIÊU 
 

1. Mục tiêu chung 
 

- Phát huy tối đa tiềm năng, vai trò, kinh nghiệm, tri thức của người cao 

tuổi tham gia vào các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, việc làm, kinh tế, 

chính trị của đất nước phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu, khả năng; thực hiện 

đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ của người cao tuổi; 
 

- Tăng cường sức khỏe về thể chất và tinh thần, phòng chống ngược đãi 

người cao tuổi; nâng cao chất lượng mạng lưới y tế chăm sóc sức khỏe, phòng 

bệnh, khám, chữa bệnh và quản lý các bệnh mãn tính cho người cao tuổi; xây 

dựng môi trường thuận lợi để người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, thể 

thao, du lịch, vui chơi, giải trí; 
 

- Nâng cao chất lượng đời sống vật chất của người cao tuổi; hoàn thiện 

chính sách trợ giúp xã hội hướng tới đảm bảo mức sống tối thiểu cho người cao 

tuổi; phát triển, nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ chăm sóc xã hội người cao 

tuổi, chú trọng người cao tuổi khuyết tật, người cao tuổi thuộc diện nghèo không 

có người phụng dưỡng; huy động khu vực tư nhân vào tham gia cung cấp dịch vụ 

chăm sóc người cao tuổi. 



 
2. Mục tiêu cụ thể 

 
a) Giai đoạn 2022 – 2025 

 
- Ít nhất 08 hộ gia đình có người cao tuổi có nhu cầu và đủ điều kiện được 

vay vốn khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh với lãi suất ưu đãi; 
 

- Ít nhất 60% số xã, phường có các loại hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, 

thể dục, thể thao của người cao tuổi, thu hút ít nhất 50% người cao tuổi tham gia 

luyện tập thể dục, thể thao, í t nhất 10% người cao tuổ i tham gia văn hó a,  

văn nghệ; 
 

- Ít nhất 50% số xã, phường có câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hoặc 

các mô hình câu lạc bộ khác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, thu hút 

ít nhất 70% người cao tuổi trên địa bàn tham gia; 
 

- Ít nhất 80% xã, phường có Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò  người 

cao tuổi; 
 

- 95% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế; ít nhất 90% người cao tuổi 

được chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời, khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ 

theo dõi sức khỏe; 100% người cao tuổi khi ốm đau, dịch bệnh được khám chữa 

bệnh và được hưởng sự chăm sóc của gia đình và cộng đồng; 

- Cơ sở y tế cấp huyện có tổ chức buồng khám bệnh riêng cho người cao 

tuổi tại khoa khám bệnh, bố trí giường bệnh điều trị nội trú cho người cao tuổi; 
 

- Hàng năm, ít nhất 80% người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật 

được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới nhiều hình thức khác nhau; 
 

- 100% người cao tuổi tâm thần nặng, người cao tuổi lang thang được tiếp 

nhận, chăm sóc, phục hồi chức năng tại các cơ sở trợ giúp xã hội; 
 

- 100% người cao tuổi không phải sống trong nhà tạm, dột nát; 
 

- 100% người cao tuổi nghèo, không có người phụng dưỡng được hưởng 

các chính sách trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật; 
 

- Ít nhất 80% người cao tuổi có khó khăn về tài chính, bị bạo lực, bạo 

hành được cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật trợ 

giúp pháp lý khi có nhu cầu; 
 

- Ít nhất 50% gia đình có người cao tuổi bị bệnh suy giảm trí nhớ, khuyết 

tật nặng và có vấn đề khó khăn khác được tập huấn, hướng dẫn, nâng cao nhận 

thức, kỹ năng về chăm sóc, trợ giúp và phục hồi chức năng cho người cao tuổi; 
 

- Ít nhất 60% người cao tuổi tiếp cận và sử dụng được các sản phẩm công 

nghệ thông tin, truyền thông. 

b) Giai đoạn 2026 - 2030 
 

- Ít nhất 20 hộ gia đình có người cao tuổi có nhu cầu và đủ điều kiện được 

vay vốn khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh với lãi suất ưu đãi; 
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- Ít nhất 90% số xã, phường có các loại hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, 

thể dục, thể thao của người cao tuổi, thu hút ít nhất 70% người cao tuổi tham gia 

luyện tập thể dục, thể thao, í t nhất 20% người cao tuổ i tham gia văn hó a,  

văn nghệ; 
 

- Ít nhất 80% số xã, phường có Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hoặc 

các mô hình câu lạc bộ khác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, bảo 

đảm 70% người cao tuổi trên địa bàn tham gia; 

- 100% xã, phường có Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; 
 

- 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế; 100% người cao tuổi được 

chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời, khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi 

sức khỏe; 100% người cao tuổi khi ốm đau, dịch bệnh được khám chữa bệnh và 

được hưởng sự chăm sóc của gia đình và cộng đồng; 

- Cơ sở y tế cấp huyện có tổ chức buồng khám bệnh riêng cho người cao 

tuổi tại khoa khám bệnh, bố trí giường bệnh điều trị nội trú cho người cao tuổi; 
 

- Hàng năm, khoảng 90% người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật 

được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới nhiều hình thức khác nhau; 
 

- 100% người cao tuổi tâm thần nặng, người cao tuổi lang thang được tiếp 

nhận, chăm sóc, phục hồi chức năng tại các cơ sở trợ giúp xã hội; 
 

- 100% người cao tuổi không phải sống trong nhà tạm, dột nát; 
 

- 100% người cao tuổi nghèo, không có người phụng dưỡng được hưởng 

các chính sách trợ giúp xã hội hợp theo quy định của pháp luật; 
 

- Ít nhất 90% người cao tuổi có khó khăn về tài chính, bị bạo lực, bạo 

hành được cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật trợ 

giúp pháp lý khi có nhu cầu; 
 

- Ít nhất 70% gia đình có người cao tuổi bị bệnh suy giảm trí nhớ, khuyết 

tật nặng và có vấn đề khó khăn khác được tập huấn, hướng dẫn, nâng cao nhận 

thức, kỹ năng về chăm sóc, trợ giúp và phục hồi chức năng cho người cao tuổi; 

- Ít nhất 80% người cao tuổi tiếp cận và sử dụng được các sản phẩm công 

nghệ thông tin, truyền thông. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 
 

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

liên quan đến người cao tuổi  
a) Nội dung 

 
- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội về Luật 

người cao tuổi. Tập trung tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin 
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đại chúng về đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn 

bản hướng dẫn thi hành và Điều lệ Hội người cao tuổi Việt Nam tới từng hội 

viên, gia đình, nhằm tăng cường các hoạt động phụng dưỡng, chăm sóc người 

cao tuổi, phát huy vai trò người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc; đồng thời tuyên truyền cho người cao tuổi hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách 

nhiệm, khẳng định, phát huy vai trò của mình, góp phần vào sự nghiệp đổi mới 

vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”  nêu những 

gương điển hình, mẫu mực của người cao tuổi. 
 

- Các cơ quan thông tin đại chúng có kế hoạch tuyên truyền thường xuyên, 

xây dựng các chuyên mục, chuyên đề về người cao tuổi. Nâng cao chất lượng 

phát sóng các chuyên mục về người cao tuổi trên các phương tiện thông tin 

đại chúng.  
 

- 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 

tại cộng đồng. 
 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức nhân ngày 

truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6/6), ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10) 

và tết Nguyên đán. 
 

b) Kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương và ngân sách thị xã. 

   c) Tổ chức thực hiện 
 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 
 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao và Truyền thanh thị xã, UBND các xã, phường.  
2. Hoạt động chăm sóc sức khỏe  
a) Nội dung: Thực hiện tốt công tác chăm sóc, khám chữa bệnh ban đầu 

cho người cao tuổi: 
 

- Tăng cường hoạt động tư vấn, các phương pháp bảo vệ sức khỏe và 

chữa bệnh thông thường cho người cao tuổi như bệnh: cao huyết áp, thấp 

khớp...; mở các lớp tập huấn kiến thức phòng ngừa, phát hiện và điều trị sớm 

những bệnh thường xảy ra với người cao tuổi cho một số hội viên các xã, 

phường để làm hướng dẫn viên nòng cốt cho phong trào tập luyện chăm sóc sức 

khỏe cho người cao tuổi tại địa phương. 

- Thực hiện tư vấn, hướng dẫn, bồi dưỡng và tập huấn kiến thức tự chăm 

sóc bản thân, nâng cao sức khoẻ đối với người cao tuổi và gia đ ì nh người 

cao tuổi.  
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- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho người 

cao tuổi. Khuyến khích, tổ chức mạng lưới bác sĩ gia đình và dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe tại nhà cho người cao tuổi. Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng 

người cao tuổi bị tàn tật để phòng ngừa và phục hồi các di chứng do chấn 

thương, tai nạn hoặc do các bệnh tai biến mạch máu não, bệnh mạn tính, bệnh 

nghề nghiệp và các bệnh khác. 
 

- Lồng ghép việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào các chương trình 

phòng ngừa, phát hiện và điều trị sớm các bệnh liên quan người cao tuổi; 

chương trình nghiên cứu các bệnh liên quan tới tuổi già; chương trình đào tạo, 

tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên xã hội, cộng tác viên, tình 

nguyện viên làm công việc tư vấn, chăm sóc người cao tuổi. 
 

- Kiểm tra, quản lý công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại địa phương. 
 

- Duy trì và phát triển các câu lạc bộ dưỡng sinh, tổ chức tập luyện các bài 

dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe, khuyến khích, vận động người cao tuổi tham gia 

tập luyện; hỗ trợ một số dụng cụ, thiết bị tập luyện cho các Câu lạc bộ dưỡng 

sinh mới thành lập. 
 

b) Kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương và ngân sách thị xã. 

c) Tổ chức thực hiện: 
 

 - Cơ quan chủ trì  : Trung tâm Y tế, Ban đại diện Hội Người c ao  tuổ i 

thị xã. 
 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND 

các xã, phường. 
 

3. Hoạt động chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần 

a) Nội dung 
 

- Tạo mọi điều kiện để người cao tuổi sống vui, khỏe, có ích cho xã hội. 

Phát triển rộng rãi và nâng cao chất lượng phong trào rèn luyện thể dục, thể thao 

cho người cao tuổi chủ yếu thông qua các loại hình câu lạc bộ như: câu lạc bộ 

thơ ca, câu lạc bộ dưỡng sinh…, giúp cho người cao tuổi có sức khỏe để tham 

gia các hoạt động xã hội ngày càng tốt hơn; nêu gương người tốt việc tốt về thể 

dục thể thao trong người cao tuổi. 
 

- Xây dựng nếp sống, môi trường ứng xử văn hóa phù hợp đối với người 

cao tuổi ở nơi công cộng. Khuyến khích dòng họ, cộng đồng trong việc chăm 

sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. 
 

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

hợp với người cao tuổi; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình 

thành các câu lạc bộ văn hóa, thể thao của người cao tuổi ở địa phương. Hàng 



6 
 

 

 
 

năm tổ chức thi đấu thể thao và Hội diễn văn nghệ cho người cao tuổi cấp thị xã 

nhân ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6/6), ngày quốc tế người cao 

tuổi (1/10). 
 

- 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, bảo tàng, danh lam thắng cảnh; khi 

tham gia giao thông. 
 

b) Kinh phí thực hiện: Ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh 

c) Tổ chức thực hiện 
 
 - Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao và Truyền thanh thị xã, phòng Quản lý đô thị. 
 

- Cơ quan phối hợp: Ban đại diện Hội Người cao tuổi thị xã, Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã, phường. 
 

4. Hoạt động phát huy vai trò người cao tuổi trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc  
a) Nội dung 

 
- Phát huy vai trò của người cao tuổi trong phong trào thi đua của người 

cao tuổi, đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng 

vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” phong trào phòng chống tội 

phạm, phòng chống ma tuý, mại dâm; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xây 

dựng gia đình văn hoá, thôn, khu phố văn hoá; tích cực tham gia xây dựng Đảng, 

xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, thực hiện qui chế dân chủ, chống 

quan liêu, lãng phí, góp phần ổn định chính trị xã hội, làm tốt công tác an ninh 

quốc phòng ở địa phương. 
 

- Xây dựng phong trào người cao tuổi có uy tín, phát hiện và động viên 

kịp thời những Trưởng thôn, khu phố có khả năng tuyên truyền vận động nhân 

dân, thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không nghe 

theo kẻ xấu, làm ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 
 

- Tiếp tục phát huy phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi, giúp nhau 

giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; vận động người cao tuổi có đủ điều kiện tham 

gia sinh hoạt của các câu lạc bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, cùng 

các hội nghề nghiệp khác; phong trào người cao tuổi tham gia trong lĩnh vực 

giáo dục. 
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- Khoa học công nghệ - y tế; xây dựng, xã hội hoá từ cơ sở, phong trào 

khuyến học- khuyến tài, phối hợp với hội khuyến học các cấp hướng dẫn đăng 

ký thực hiện gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, xây dựng quỹ khuyến học. 

- Hướng dẫn xây dựng và hình thành các câu lạc bộ của người cao tuổi ở 

cơ sở; phát huy và nhân rộng phong trào người cao tuổi tham gia trong lĩnh vực 

giáo dục, khoa học công nghệ, y tế… 
 

- Hướng dẫn việc thành lập và họat động của Quỹ chăm sóc và phát huy 

vai trò ngưòi cao tuổi. 
 

b) Kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương và ngân sách thị xã. 

c) Tổ chức thực hiện 
 

- Cơ quan chủ trì: Ban đại diện Hội Người cao tuổi thị xã. 
 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Nội 

vụ, phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

và Truyền thanh thị xã, phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND các xã, phường. 
 

5. Họat động nâng cao đời sống vật chất cho người cao tuổi 

 a) Nội dung 
 

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân nhận phụng dưỡng, chăm sóc người 

cao tuổi cô đơn, đời sống khó khăn; phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động 

các cơ sở chăm sóc người cao tuổi; khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động, quan 

tâm, chăm sóc người cao tuổi của gia đình, cộng đồng. 
 

- Tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách về trợ cấp xã hội, cấp 

thẻ BHYT cho người cao tuổi. 
 

- Vận động gia đình và xã hội phụng dưỡng, chăm sóc người cao tuổi có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ người cao tuổi xóa nhà tạm; thăm hỏi nhau 

lúc ốm đau, bệnh tật, mừng thọ khi lên lão, phúng viếng lúc qua đời. 

- Tổ chức trợ cấp đột xuất cho những trường hợp người cao tuổi rơi vào 

hoàn cảnh hết sức khó khăn đặc biệt là đối với những người cao tuổi cô đơn, tàn 

tật đang gặp khó khăn trong cuộc sống. 
 

- Huy động mọi nguồn lực xã hội hỗ trợ giảm nghèo, xóa nhà tạm cho 

người cao tuổi. 

b) Kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương và ngân sách thị xã. 

 c) Tổ chức thực hiện 
 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 
 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban đại diện Hội người 

cao tuổi thị xã, UBND các xã, phường. 
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6. Hoạt động xây dựng và nhân rộng mô hình chăm sóc và phát huy 

vai trò người cao tuổi dựa vào cộng đồng 
 

a) Nội dung  
- Rà soát, đánh giá các mô hình chăm sóc và phát huy vai trò người cao 

tuổi dựa vào cộng đồng. 
 

- Tổng kết các mô hình điểm đã triển khai; hỗ trợ để duy trì hoạt động 

đồng thời thành lập thêm nhiều mô hình mới. 
 

- Thí điểm và nhân rộng mô hình phù hợp trong việc chăm sóc và phát 

huy vai trò người cao tuổi dựa vào cộng đồng. 
 

- Triển khai Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau 

trên địa bàn thị xã Đông Hòa giai đoạn 2021-2025. 
 

b) Kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương và ngân sách thị xã. 

c) Tổ chức thực hiện 
 

- Cơ quan chủ trì: Ban đại diện Hội Người cao tuổi thị xã. 
 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng 

Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thị xã, 

Trung tâm Y Tế, UBND các xã, phường. 
 

7. Hoạt động phát triển các cơ sở chăm sóc và nhà ở đối với người 

cao tuổi  

a) Nội dung 
 

- Khuyến khích, hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà xã hội tại cộng đồng cho 

người cao tuổi độc thân, người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa. Lồng 

ghép, ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi xây mới theo chương trình xóa nhà ở tạm của 

thị xã. 
 

- Quy hoạch hệ thống cơ sở chăm sóc người cao tuổi. 
 

b) Kinh phí thực hiện: Ngân sách trung ương và ngân sách thị xã. 
 

c) Tổ chức thực hiện 
 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Quản lý đô thị thị xã. 
 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Tài 

chính – Kế hoạch và UBND các xã, phường. 
 

8. Hoạt động trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi  

a) Nội dung 
 

- Tăng cường thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý tại xã, phường nơi 

nhiều người cao tuổi khó khăn về tài chính, bị bạo lực, bạo  hành có nhu cầu trợ 

giúp pháp lý và tại Hội Người cao tuổi, Ban Đại diện người cao tuổi,  các câu lạc 

bộ người cao tuổi khi có yêu cầu và phù hợp với điều kiện của địa phương. 
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- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, tăng cường năng lực cho đội ngũ 

thực hiện công tác trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi. 
 

- Truyền thông về trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi thông qua các 

hoạt động thích hợp. 
 

b) Kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương và ngân sách thị xã. 

c) Tổ chức thực hiện: 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp. 
 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban đại 

diện Hội Người cao tuổi thị xã, UBND các xã, phường. 
 

9. Hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức và 

cộng tác viên làm công tác trợ giúp người cao tuổi 
 

a) Nội dung 
 

- Bố trí cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện chính sách đối với 

người cao tuổi ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là cấp cơ sở.  
 

- Tập huấn đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác người cao tuổi các cấp; 

xây dựng chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo. 
 

- Tập huấn cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên và gia đình người cao 

tuổi về kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng c ho  người 

cao tuổi.  
 

- Nghiên cứu học tập kinh nghiệm trợ giúp người cao tuổi của một số tỉnh 

thành có mô hình hiệu quả. 
 

b) Kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương và ngân sách thị xã. 

c) Tổ chức thực hiện 
 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 
 

- Cơ quan phối hợp: Ban đại diện Hội Người cao tuổi thị xã, UBND các 

xã, phường. 
 

10. Hoạt động, giám sát, đánh giá; xây dựng cơ sở dữ liệu về người 

cao tuổi, sơ kết, tổng kết  
a) Nội dung 

 
- Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu về người cao tuổi trên phạm vi cả tỉnh. 

 
- Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch về các chính sách, pháp 

luật đối với người cao tuổi. 
 

- Theo dõi, hỗ trợ họat động của các tổ chức Hội người cao tuổi. 
 

- Sơ kết, tổng kết đánh giá chương trình, thực hiện quản lý chương trình. 

b) Kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương và ngân sách thị xã. 
 

c) Tổ chức thực hiện 
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- Cơ quan chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 
- Cơ quan phối hợp: Chi cục Thống kê thị xã, Phòng Nội vụ, Ban đại diện 

Hội Người cao tuổi thị xã, UBND các xã, phường. 
 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

1. Từ Ngân sách nhà nước. 
 

2. Từ các chương trình mục tiêu Quốc gia, các chương trình, dự án, đề án 

liên quan khác để thực hiện các hoạt động của Chương trình theo quy định của 

pháp luật về ngân sách nhà nước. 

3. Huy động, vận động sự đóng góp, hỗ trợ hợp pháp của các doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài thị xã.t 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  
- Là cơ quan tham mưu, giúp UBND thị xã trong công tác quản lý Nhà 

nước về các hoạt động của người cao tuổi trên địa bàn thị xã; chủ trì, điều phối 

các hoạt động theo Chương trình hành động người cao tuổi trên địa bàn thị xã. 
 

- Hướng dẫn UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch Chương trình 

hành động người cao tuổi xã, phường giai đoạn 2022-2030. 
 

- Phối kết hợp với các cơ quan, đơn vị và tổ chức chính trị - xã hội có liên 

quan điều tra, thống kê, theo dõi, nắm chắc đối tượng người cao tuổi trên địa bàn 

thị xã, phân loại theo từng nhóm đối tượng, đề xuất UBND thị xã chỉ đạo, thực 

hiện kịp thời các chính sách đối với người cao tuổi. 
 

- Chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách trợ giúp và phát huy người cao tuổi 

theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ, 

xây dựng thí điểm các mô hình, chăm sóc người cao tuổi theo chỉ đạo của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 
 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo định kỳ kết quả triển 

khai Chương trình hành động người cao tuổi, gửi UBND thị xã, Sở Lao động -

Thương binh và Xã hội và Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Phú Yên theo 

quy định. 
 

- Căn cứ nội dung kế hoạch này, hàng năm phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện, gửi phòng Tài 

chính – Kế hoạch để tham mưu UBND thị xã bố trí kinh phí thực hiện. 
 

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Trên cơ sở đề nghị của phòng Lao động 

- Thương binh và Xã hội, căn cứ Kế hoạch được UBND thị xã phê duyệt và khả 
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năng cân đối ngân sách; tham mưu UBND thị xã bố trí kinh phí thực hiện Kế 

hoạch theo quy định.  
 

3. Phòng Tư pháp: Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các hoạt động trợ giúp 

pháp lý đối với người cao tuổi; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến chức năng nhiệm vụ 

theo nội dung của Kế hoạch. 
 

4. Phòng Nội vụ: Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn và 

thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ Hội Người cao tuổi, Ban đại diện Hội người cao tuổi; 

hướng dẫn UBND xã, phường giải quyết các thủ tục liên quan đến việc thành lập 

và hoạt động của Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến 

nhiệm vụ, nội dung của Kế hoạch này. 
 

5. Trung tâm Y tế thị xã: Chủ trì xây dựng kế hoạch, chỉ đạo hướng dẫn 

các cơ sở khám, chữa bệnh về chuyên môn, kỹ thuật chăm sóc sức khoẻ cho 

người cao tuổi theo các nội dung của Kế hoạch. Triển khai các hình thức giáo 

dục, phổ biến kiến thức phổ thông về tập luyện, tự chăm sóc, nâng cao sức khoẻ, 

phòng, chống bệnh tật cho người cao tuổi. Chỉ đạo trạm Y tế xã, phường thực 

hiện quản lý sức khỏe và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại 

địa phương. 
 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 

Truyền thanh thị xã 

- Hướng dẫn hoạt động của các Câu lạc bộ văn hóa, thể dục - thể thao của 

người cao tuổi; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các Hội đoàn thể tổ chức các 

hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục - thể thao của người cao tuổi; Chủ trì 

phối hợp với Ban đại diện người cao tuổi thị xã, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ 

chức các hội thao, liên hoan văn nghệ cho người cao tuổi. 

- Chủ trì việc tổ chức tuyên truyền nội dung theo kế hoạch thực hiện 

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

địa bàn thị xã; tuyên truyền về các nội dung hoạt động liên quan đến người 

cao tuổi. 
 

7. Phòng Kinh tế: Phối kết hợp với các cơ qaun, đơn vị có liên quan, tạo 

điều kiện để người cao tuổi có sức khoẻ, có kiến thức tham gia các hoạt động tạo 

việc làm, thu nhập trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn và thực 

hiện theo nội dung chương trình hành động người cao tuổi giai đoạn 2022-2030 

trên địa bàn thị xã; Chỉ đạo hỗ trợ các hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp 
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như: Hội sinh vật cảnh; Hội làm vườn,…nơi có người cao tuổi tham gia; Vận 

động người cao tuổi có đủ điều kiện tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ khuyến 

nông, khuyến lâm cùng các nghề nghiệp khác. 

8. Phòng Quản lý đô thị 

- Hướng dẫn và thực hiện kiểm tra, giám sát các đơn vị tham gia hoạt động 

vận tải hành khách trên địa bàn thị xã trong việc thực hiện giảm giá vé, phí dịch 

vụ đối với người cao tuổi theo đúng quy định của pháp luật. 

- Theo dõi, hướng dẫn các địa phương thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát 

cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở theo chức năng nhiệm vụ 

của ngành; phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan để triển 

khai thực hiện Kế hoạch. 

9. UBND các xã, phường 

- Căn cứ nội dung kế hoạch này, tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động cụ 

thể của địa phương và triển khai thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. 

- Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND thị xã (qua phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội) theo định kỳ. 

- Chủ trì các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi ở địa 

phương, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình hành động quốc gia về người cao 

tuổi thị xã. 

- Định kỳ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện chương 

trình hành động người cao tuổi ở địa phương. 
 

10. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam, các Hội, đoàn thể thị xã: Tuyên 

truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng Chương 

trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2022-2030; lồng ghép thực 

hiện nội dung của Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi với cuộc 

vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây 

dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; phong trào “Ông bà cha mẹ mẫu 

mực, con cháu thảo hiền”; phối hợp các cấp ủy, chính quyền tổ chức, tạo điều 

kiện để người cao tuổi phát huy vai trò của mình trong đời sống hàng ngày; 

khuyến khích đưa vào hương ước, quy ước cộng đồng, dòng họ những tiêu 

chuẩn về chăm sóc người cao tuổi. 
 

11. Ban đại diện Hội Người cao tuổi thị xã  
- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa 

phương đôn đốc Hội người cao tuổi xã, phường thực hiện có kết quả Chương 

trình hành động người cao tuổi thị xã Đông Hòa giai đoạn 2022-2030. 
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- Chủ trì, hướng dẫn Hội người cao tuổi xã, phường triển khai thực hiện 

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

2025”; củng cố, hướng dẫn phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người 

cao tuổi ở cơ sở; triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả “Tháng hành động 

vì người cao tuổi Việt Nam”; cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc phụng dưỡng 

và phát huy vai trò người cao tuổi”; đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - Gương 

sáng”; tham gia, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kế 

hoạch, xây dựng pháp luật, giám sát việc thực hiện pháp luật đối với người cao 

tuổi; thực hiện và triển khai nhiệm vụ chăm sóc và phát huy vai trò của người 

cao tuổi. 
 

- Hướng dẫn tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo đúng quy 

định, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, đúng với thuần phong mỹ tục của địa 

phương. 
 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động quốc 

gia về người cao tuổi thị xã Đông Hòa giai đoạn 2022 - 2030; yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Phú Yên (b/c); 
- Sở LĐ-TB&XH (b/c); 
- TT Thị ủy Đông Hòa (b/c); 
- UBMTTQVN, các Hội, đoàn thể thị xã; 
- CT, PCT UBND thị xã (đ/c Hồng); 
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 
- Chánh, PCVP HĐND&UBND thị xã; 
- UBND các xã, phường; 
- Lưu: VT. 

  KT. CHỦ TỊCH 

  PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Hồng 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 

 
 

       


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2022-04-04T14:06:41+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Văn Sơn<nguyenvanson@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-04-04T16:32:48+0700
	Việt Nam
	Lê Hoàn Nguyên<lehoannguyen@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-04-04T16:37:07+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Văn Hồng<nguyenvanhong@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên - Phone:  02573.888.999 - Email: stttt@phuyen.gov.vn

	2022-04-04T16:43:16+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN
	Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa<ubndhdhoa-ubnddhoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên - Phone:  02573.888.999 - Email: stttt@phuyen.gov.vn

	2022-04-04T16:43:22+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN
	Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa<ubndhdhoa-ubnddhoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên - Phone:  02573.888.999 - Email: stttt@phuyen.gov.vn

	2022-04-04T16:43:40+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN
	Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa<ubndhdhoa-ubnddhoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




