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THÔNG BÁO 

Kết luận của Sở Lao động – Thƣơng binh và Xã hội (Phó ban thƣờng trực) 

tại cuộc họp Ban Công tác ngƣời cao tuổi tỉnh năm 2021 
 

 
 

 Ngày 25/3/2021, đồng chí Đinh Thị Trúc My, Phó giám đốc Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác người cao 

tuổi Tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban công tác người cao tuổi theo sự ủy nhiệm của 

Ủy ban nhân dân Tỉnh (Trưởng Ban công tác người cao tuổi Tỉnh) tại Công văn 

số 2513/UBND-VP ngày 17/3/2021. Tham dự cuộc họp có 13 thành viên thuộc 

các Sở: Y tế, Tư pháp, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục 

và đào tạo, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngoại vụ; Ban đại diện Hội 

người cao tuổi Tỉnh; Ban dân tộc Tỉnh; Hội cựu chiến binh Tỉnh; Tỉnh đoàn; Hội 

Nông dân tỉnh; Bảo hiểm xã hội Tỉnh. 

Nội dung cuộc họp bao gồm: (1) Thông qua báo cáo công tác người cao 

tuổi năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ Chương trình quốc gia người cao tuổi 

năm 2021; (2) Thảo luận, thống nhất ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch hoạt động 

Ban công tác người cao tuổi Tỉnh sau khi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

đã tiếp thu ý kiến góp ý đóng góp của các sở, ngành. 

Tại cuộc họp, các thành viên tham dự tiếp tục đóng góp ý kiến đối với kế 

hoạch hoạt động Ban công tác người cao tuổi năm 2021 và trao đổi những khó 

khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính sách đối với người cao tuổi 

năm 2020 như sau: 

- Tỷ lệ người cao tuổi tham gia khám sức khỏe định kỳ năm 2020 đã đạt 

được những kết quả tích cực so với năm 2019, tuy nhiên tỷ lệ người cao tuổi 

khám sức khỏe vẫn còn thấp (đạt 60,04% so với tổng số người cao tuổi). Kinh phí 

khám sức khỏe người cao tuổi năm 2020 các đơn vị (trung tâm y tế cấp huyện) 

đang bị vướng chưa quyết toán được do chưa xác định rõ nguồn kinh phí. Trong 

năm 2021, ngành y tế đặt mục tiêu tỷ lệ người cao tuổi tham gia khám sức khỏe 

định kỳ đạt trên 80% trở lên. 

- Đa số người cao tuổi là người dân tộc thiểu số hạn chế trong việc đọc, 

viết nên công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách pháp luật về người 

cao tuổi cho người dân tộc thiểu số thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn. 

- Công tác điều tra, thống kê người cao tuổi chưa được thực hiện từ nhiều 

năm qua dẫn đến việc quản lý, cập nhật số liệu người cao tuổi của các địa phương 

không chặt chẽ, số liệu báo cáo về người cao tuổi không chính xác.  
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- Một số chức sắc thuộc các tổ chức tôn giáo là người cao tuổi chưa được các 

địa phương quan tâm lập danh sách chúc thọ, mừng thọ.  

- Công tác tuyền thông, đặc biệt là trong dịp ngày kỷ niệm của người cao tuổi, 

Tháng hành động vì người cao tuổi cần được tăng cường. 

- Đối với kế hoạch hoạt động Ban công tác người cao tuổi, các thành viên 

thống nhất theo dự thảo và Bảng tổng hợp ý kiến giải trình tiếp thu của Sở Lao động 

– Thương binh và Xã hội. Đồng thời đề nghị bổ sung thêm nội dung chỉ đạo các cơ 

quan Báo, Đài phát thanh và Truyền hình thực hiện công tác tuyên truyền chủ trương, 

chính sách và các vấn đề liên quan đến người cao tuổi. 

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Phó trưởng ban 

Thường trực Ban công tác người cao tuổi kết luận và kiến nghị những nội dung sau: 

1. Công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 

Công tác tổ chức triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi đã thực 

hiện khá tốt từ khâu triển khai kế hoạch đến tuyên truyền, phổ biến chính sách để 

người cao tuổi biết tham gia. Để thực hiện và đạt được mục tiêu năm 2021 có trên 

80% người cao tuổi tham gia khám sức khỏe định kỳ, đề nghị Sở Y tế tiếp tục phát 

huy và có giải pháp sàng lọc phân luồng người cao tuổi có thẻ BHYT thường xuyên 

đi khám sức khỏe và người cao tuổi chưa có thẻ BHYT để tổ chức khám sức khỏe 

định kỳ cho người cao tuổi thiết thực, đạt hiệu quả cao, nâng cao chất lượng dịch vụ 

khám sức khỏe. Đồng thời phối hợp với Sở Tài chính thống nhất và hướng dẫn các 

trung tâm y tế trong việc giải ngân, thanh quyết toán nguồn kinh phí khám sức khỏe 

năm 2020 để bảo đảm quyền lợi và động viên tinh thần đội ngũ y bác sỹ tham gia 

công tác khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi; chủ động triển khai kế hoạch 

khám sức khỏe năm 2021 ngay khi được Sở Tài chính thẩm định và phân bổ kinh phí.   

2. Công tác thông tin, truyền thông 

- Sở Thông tin và Truyền thông: quan tâm tăng cường công tác truyền thông về 

các vấn đề liên quan đến người cao tuổi. 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: bổ sung dự toán kinh phí truyền 

thông bằng hình thức pano, băng rôn nhân Tháng hành động vì người cao tuổi (tháng 

10 hàng năm).  

- Ban dân tộc Tỉnh: quan tâm lồng ghép công tác truyền thông chính sách pháp 

luật về người cao tuổi trong các hoạt động triển khai nhiệm vụ thường xuyên đến 

đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là người cao tuổi. 

- Các sở, ngành khi triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến người cao 

tuổi cần phối hợp với cơ quan truyền thông (Báo, Đài phát thanh và Truyền hình) để 
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đưa tin nhằm tuyên truyền chủ trương, chính sách và các nội dung hoạt động liên 

quan đến người cao tuổi được kịp thời, hiệu quả. 

3. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: 

- Tổng hợp dự toán kinh phí hoạt động Chương trình quốc gia người cao tuổi 

năm 2021, phối hợp với Sở Tài chính sớm thẩm định trình UBND Tỉnh phê duyệt để 

các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tiến độ kế hoạch đề ra. 

- Hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch hoạt động Ban công tác người cao tuổi Tỉnh 

năm 2021 trình Trưởng ban công tác ký ban hành. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia 

người cao tuổi giai đoạn 2021-2030 sau khi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình giai đoạn 2021-2030, đồng thời 

xây dựng kế hoạch và tổ chức điều tra người cao tuổi trong năm 2022 để có số liệu 

làm cơ sở cho các ngành triển khai các chính sách đối với người cao tuổi.  

- Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban công tác người cao tuổi Tỉnh. 

4. Ban đại diện Hội người cao tuổi Tỉnh 

- Tổ chức tổng kết Đề án Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2017-

2020 và triển khai kế hoạch thực hiện đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ 

tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025.  

5. Các Sở ngành liên quan là thành viên Ban công tác người cao tuổi căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ được phân công theo Quy chế hoạt động của Ban công tác tiếp 

tục theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác người cao tuổi 

trên lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc sở, ngành mình quản lý.  

 Trên đây là thông báo kết luận cuộc họp Ban Công tác người cao tuổi tỉnh 

ngày 25/3/2021, đề nghị các sở, ngành là thành viên Ban công tác quan tâm  triển 

khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận:                 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Thành viên Ban công tác NCT tỉnh; 

- Lưu: VT, BTXH.   

KT.TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – 

THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Đinh Thị Trúc My 
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