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THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 10 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành quy chế làm việc của 

Ban Công tác Người cao tuổi thành phố Lạng Sơn 
______________ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007cuar Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối 

hợp liên ngành; 

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BNVngày 19/9/2014 của Bộ Nội vụ Quy định về 

Ban Công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Công tác 

người cao tuổi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của UBND thành phố 

Lạng Sơn về Kiện toàn Ban Công tác người cao tuổi thành phố Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Ban Công tác người cao tuổi thành phố Lạng Sơn tại Tờ trình 

số 608/TTr-BCNCT ngày 03/10/2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban Công tác 

người cao tuổi thành phố Lạng Sơn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Trưởng phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các phòng, ban, 

ngành, đơn vị trực thuộc thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã; các 

Ủy viên, Tổ giúp việc của Ban Công tác Người cao tuổi thành phố và các cơ quan, 

đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

   

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Trang TTĐT TP;; 

- Lưu: VT, LĐTB&XH (4). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-08-2014-tt-bnv-ban-cong-tac-nguoi-cao-tuoi-tinh-thanh-pho-huyen-quan-thi-xa-250734.aspx
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QUY CHẾ LÀM VIỆC 

CỦA BAN CÔNG TÁC NGƯỜI CAO TUỔI THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
(Kèm theo Quyết định số: 2788/QĐ-UBND ngày 27/10/2022  

của UBND thành phố Lạng Sơn) 

 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc làm việc, 

trách nhiệm, mối quan hệ công tác của Ban Công tác người cao tuổi thành phố Lạng 

Sơn (sau đây gọi tắt là Ban); nhiệm vụ và quyền hạn của các Ủy viên trong Ban nhằm 

phát huy tinh thần trách nhiệm trong lĩnh vực được phân công phụ trách, đảm bảo 

thực hiện có hiệu quả các chính sách của nhà nước đối với người cao tuổi trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn. 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban 

2.1. Chức năng 

- Ban Công tác người cao tuổi thành phố là tổ chức phối hợp liên ngành giúp 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dânthành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức có liên quan trong 

việc giải quyết những vấn đề về cơ chế, chính sách để thực hiện công tác người cao 

tuổi. 

- Trưởng Ban Công tác người cao tuổi thành phố sử dụng con dấu của Ủy ban 

nhân dân thành phố; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác người cao tuổi 

thành phố sử dụng con dấu của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực Ban Công 

tác người cao tuổi thành phố. 

2.2. Nhiệm vụ 

Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố: 

- Triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm và hàng năm, nhiệm vụ, các giải pháp 

thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. 

- Chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã, tổ chức có liên quan trong 

việc xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác người cao tuổi và Chương trình hành 

động Quốc gia về người cao tuổi từng giai đoạn.  

 - Phối hợp cơ quan có liên quan thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về 

công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trên địa bàn.   
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- Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hoạt động của các cơ quan thuộc Ủy ban nhân 

dân thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã, tổ chức liên quan trong việc thực 

hiện quy định của pháp luật và các chính sách hỗ trợ người cao tuổi.  

- Sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Ban 

Công tác Người cao tuổi tỉnh về tình hình thực hiện công tác chăm sóc và phát huy 

vai trò người cao tuổi trên địa bàn thành phố.    

2.3. Kinh phí hoạt động 

- Kinh phí hoạt động của Ban Công tác người cao tuổi thành phố thực hiện theo 

quy định tại Điều 19 Quyết định số 34/QĐ-TTg gày 12/3/2007 của Thủ tướng Chính 

phủ và do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động 

thường xuyên của cơ quan thường trực Ban Công tác người cao tuổi thành phố theo 

quy định tại điểm e khoản 2 Điều 1 Thông tư số 08/TT-BNV ngày 19/9/2014 của Bộ 

Nội vụ Quy định về Ban Công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và Ban Công tác người cao tuổi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

 

Chương II 

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN  

CỦA TRƯỞNG BAN, PHÓ TRƯỞNG BAN VÀ CÁC ỦY VIÊN 

 

Điều 3. Trưởng Ban 

- Là người đứng đầu của Ban, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố về toàn bộ hoạt động của Ban. 

- Chỉ đạo, phân công trách nhiệm cho các Phó Trưởng Ban và các Ủy viên Ban. 

- Chủ trì và kết luận các cuộc họp của Ban hoặc ủy quyền cho Phó Trưởng Ban 

Thường trực chủ trì một số cuộc họp sau khi thống nhất chỉ đạo về nội dung triển 

khai. 

Điều 4. Phó Trưởng Ban Thường trực (Trưởng phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội thành phố) 

 - Giúp Trưởng Ban chỉ đạo, điều hành các hoạt động và xây dựng chương 

trình, kế hoạch cụ thể thực hiện nhiệm vụ của Ban; chịu trách nhiệm trước Trưởng 

Ban về các công việc được Trưởng Ban ủy quyền. 

 - Chủ trì, phối hợp các phòng, ban, ngành, các tổ chức, đơn vị có liên quan và 

Ủy ban nhân dân các phường, xã tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch về công 

tác người cao tuổi và kiểm tra việc thực hiện pháp luật về người cao tuổi. Thực hiện 

tốt các chính sách hỗ trợ về BHYT và BTXH cho người cao tuổi. 

 - Giải quyết các công việc thường xuyên của Ban; theo dõi, nắm bắt tình hình, 

kịp thời đề xuất với Trưởng Ban những vấn đề có liên quan đến hoạt động của Ban; 

trực tiếp chỉ đạo Tổ Giúp việc. 
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- Tham mưu việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của 

tỉnh có liên quan đến công tác người cao tuổi. 

- Thực hiện công việc đột xuất khác khi có ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban. 

Điều 5. Phó Trưởng Ban (Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố) 

- Phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về người cao tuổi; xây dựng kế 

hoạch, chương trình công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; thực hiện 

giám sát các chính sách hỗ trợ người cao tuổi. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh và Hội người cao 

tuổi các phường, xã xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động lồng 

ghép, hoạt động tư vấn phục vụ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. 

- Định kỳ hàng năm có trách nhiệm phối hợp với phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội lập danh sách người cao tuổi thọ 90 tuổi và thọ 100 tuổi gửi Ban đại 

diện Hội người cao tuổi tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đảm bảo đúng, 

đủ đối tượng theo quy định. 

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai 

thực hiện công tác chúc thọ, mừng thọ theo quy định. 

Điều 6. Trách nhiệm của các Ủy viên trong Ban 

- Các Ủy viên trong Ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Mỗi Ủy viên căn cứ 

vào chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác của mình có trách nhiệm tuyên truyền, 

vận động, phối hợp tổ chức, triển khai công tác về người cao tuổi trong lĩnh vực của 

ngành mình và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về kết quả hoạt động. 

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác để thực hiện nhiệm vụ được giao 

của đơn vị; đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi, đảm bảo thực hiện chương trình kế 

hoạch đúng định hướng; kịp thời báo cáo khi được Trưởng Ban yêu cầu. 

- Định kỳ báo cáo cơ quan thường trực (trước ngày 15/6 và ngày 15/12 hằng 

năm) về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, các hoạt động thuộc 

nhiệm vụ của đơn vị trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi. 

Đồng thời, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: 

6.1. Ủy viên - Lãnh đạo phòng Nội vụ thành phố 

Phối hợp với cơ quan Thường trực Ban Công tác người cao tuổi thành phố 

(phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) tham mưu, thực hiện chế độ chính sách 

của Nhà nước đối với cán bộ làm công tác người cao tuổi phù hợp với từng giai đoạn. 

6.2. Ủy viên - Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện kế 

hoạch, chương trình chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số. Phát huy vai trò người có uy tín trong việc triển khai thực hiện chính 

sách, pháp luật của nhà nước đối với người cao tuổi. 

- Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các Ủy viên trong 

Ban,hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị 
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liên quan và các phường, xã tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác 

người cao tuổi. 

- Phối hợp với các Phó Trưởng Ban giúp Trưởng Ban chuẩn bị nội dung các 

cuộc họp của Ban. 

6.3. Ủy viên - Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí hoạt động hàng năm của 

Ban. Phối hợp kiểm tra việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy 

định, hướng dẫn việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò 

người cao tuổi cấp xã theo quy định. 

6. 4. Ủy viên - Lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố 

Tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ trợ giúp y tế, chăm sóc sức khoẻ, phục 

hồi chức năng cho người cao tuổi; tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, 

nhân viên và gia đình người cao tuổi về kỹ năng, phương pháp chăm sóc, nâng cao 

sức khoẻ, phòng chống bệnh tật cho người cao tuổi. 

6. 5. Ủy viên - Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thông tin tuyên truyền về chủ 

trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi và công tác chăm sóc, 

phát huy vai trò người cao tuổi ở địa phương. 

- Tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động nâng cao đời sống văn hóa 

tinh thần cho người cao tuổi; hỗ trợ người cao tuổi về chuyên môn, nghiệp vụ để thúc 

đẩy hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giải trí và du 

lịch của người cao tuổi. 

- Tuyên truyền, động viên và tạo điều kiện cho người cao tuổi tham gia các 

hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao ở địa phương; vận động các điểm vui chơi, giải 

trí, khu du lịch ưu tiên, giảm giá vé phí dịch vụ cho người cao tuổi. 

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện công tác chăm sóc 

và phát huy vai trò của người cao tuổi gắn với việc xây dựng gia đình no ấm, bình 

đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. 

6.6. Ủy viên - Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Chỉ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan tuyên truyền, giáo 

dục học sinh, sinh viên về ý thức kính trọng, biết ơn người cao tuổi, quan tâm, chăm 

sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. 

6.7. Ủy viên - Lãnh đạo phòng Tư pháp thành phố 

Hướng dẫn, hỗ trợ tư vấn trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi; đào tạo, tập 

huấn, tuyên truyền lồng ghép phổ biến giáo dục pháp luật về người cao tuổi, nâng cao 

năng lực cho đội ngũ thực hiện công tác trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi. 

6.8. Ủy viên - Lãnh đạo phòng Kinh tế thành phố 

Hướng dẫn, tạo điều kiện để người cao tuổi tổ chức các hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, tạo việc làm tăng thu nhập trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; tham 
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gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, nhân rộng mô hình người cao tuổi 

tham gia sản xuất, kinh doanh. 

6.9. Ủy viên - Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị thành phố 

Hướng dẫn, khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, dịch vụ du lịch 

và các tổ chức, cá nhân đầu tư phương tiện, thiết bị phục vụ người cao tuổi tham gia 

giao thông an toàn, thuận tiện; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng 

cơ chế miễn, giảm giá vé, phí dịch vụ đối với người cao tuổi. 

6. 10.  Các Ủy viên là lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, 

Liên đoàn lao động thành phố, Hội Nông dân thành phố, Hội Cựu chiến binh thành 

phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; Thành Đoàn: 

- Tổ chức tuyên truyền vận động hội viên, gia đình, xã hội và toàn dân nâng 

cao trách nhiệm chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi; vận động dòng họ 

gây quỹ khuyến học tại cơ sở; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách 

đối với người cao tuổi. 

- Xây dựng kế hoạch lồng ghép các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò 

người cao tuổi trong các hoạt động xã hội; trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”. 

- Phối hợp tổ chức vận động các hội viên tích cực tham gia các hoạt động chăm 

sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi ở địa phương. 

Điều 7. Nhiệm vụ Tổ giúp việc của Ban: 

Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hện nhiệm vụ theo Quy 

chế do Trưởng Ban công tác người cao tuổi thành phố ban hành. 

 

Chương III 

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC 
 

Điều 8.  Ban Công tác làm việc theo nguyên tắc tập thể, các vấn đề đưa ra cuộc 

họp của Ban được thảo luận dân chủ, người chủ trì cuộc họp kết luận, khi cần thiết 

biểu quyết thì quyết định theo đa số. 

Tập thể Ban thảo luận những vấn đề về xây dựng và triển khai chương trình, kế 

hoạch hàng năm và giai đoạn; kiểm tra, đánh giá các hoạt động về người cao tuổi trên 

địa bàn. 

Điều 9. Trưởng Ban chủ trì các cuộc họp để chỉ đạo thực hiện các công việc 

của Ban khi có các công việc liên quan, phát sinh, cần thiết phải tổ chức họp Ban. 

Trưởng Ban có thể ủy quyền cho Phó Trưởng Ban Thường trực chủ trì một số cuộc 

họp sau khi thống nhất về nội dung chỉ đạo, triển khai. 

Các Ủy viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban. Trường 

hợp vắng mặt thì phải ủy quyền cho cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị dự họp 

thay và chịu trách nhiệm về ý kiến phát biểu của người được ủy quyền. 
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Điều 10. Định kỳ hàng năm, Ban tổ chức đánh giá kết quả các hoạt động và 

triển khai kế hoạch công tác cho năm tiếp theo. 

Trong trường hợp không tổ chức họp các Ủy viên của Ban, Trưởng Ban hoặc 

Phó Trưởng Ban Thường trực gửi văn bản lấy ý kiến trực tiếp từng thành viên, sau đó 

cơ quan thường trực tổng hợp và quyết định vấn đề theo ý kiến đa số. 

Khi Ủy viên Ban có ý kiến đề xuất liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ban 

thì gửi văn bản hoặc trực tiếp trao đổi với cơ quan thường trực Ban; tùy theo tính chất 

công việc, cơ quan thường trực Ban có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền hoặc báo 

cáo Trưởng Ban xem xét, quyết định. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết 

định của tập thể Ban, cơ quan thường trực có trách nhiệm tham mưu tổ chức họp để 

lấy ý kiến các thành viên trong Ban. 

Hàng năm, xem xét tổ chức các đợt kiểm tra để đánh giá kết quả và tình hình 

thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban; thời gian, địa điểm và phân công thành viên 

kiểm tra do Trưởng Ban quyết định trên cơ sở đề xuất của cơ quan thường trực Ban. 

 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 11. Thường trực Ban, Các Ủy viên Ban và Tổ giúp việc chịu trách nhiệm 

tổ chức thực hiện Quy chế. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cơ quan 

thường trực Ban tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung cho 

phù hợp./. 

 

__________ 
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