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TP. Lạng Sơn, ngày     tháng  10 năm 2022 

  

KẾ HOẠCH  

Phổ biến tuyên truyền một số chính sách pháp luật  

liên quan đến người cao tuổi trên địa bàn thành phố năm 2022 

 

 

Trên cơ sở Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 28/3/2022 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về việc Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, 

chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người 

khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch 

số 187/KH-UBND ngày 16/5/2022 của UBND thành phố Lạng Sơn về thực hiện 

công tác chăm sóc người cao tuổi và "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt 

Nam" trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022. 

UBND thành phố Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ 

biến tuyên truyền một số chính sách pháp luật liên quan đến người cao tuổi trên 

địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022, nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

 Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ 

quan, đơn vị, gia đình, cộng đồng về thực hiện Luật Người cao tuổi, chế độ 

chính sách liên quan đến người cao tuổi; về yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm 

sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay. 

2. Yêu cầu 

Các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động thiết thực, tập 

trung vào nhiệm vụ trọng tâm là chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi 

phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; thiện đầy đủ các chế độ, chính sách 

cho người cao tuổi theo quy định, quan tâm chăm sóc người cao tuổi có hoàn 

cảnh khó khăn. 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức Hội nghị cấp thành phố tuyên truyền các nội dung sau:  

- Luật Người cao tuổi năm 2009;  

- Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau;  

- Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030;  
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- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ Quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;  

- Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách 

trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;  

- Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người 

có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối 

tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021 - 2030;  

- Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi giai đoạn 2021 - 

2030 và một số văn bản, chính sách liên quan đến người cao tuổi. 

2. Thành phần dự hội nghị:  

- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố; 

- Đại diện lãnh đạo, công chức phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

thành phố; 

- Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố; 

- Đại diện lãnh đạo UBND, công chức văn hóa - xã hội 08 phường, xã;  

- Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi 08 phường, xã; 

- Trưởng (hoặc phó) khối, thôn của 87 khối, thôn; 

- 93 Chi hội trưởng Người cao tuổi khối, thôn trên địa bàn; 

- Mời Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn dự, 

đưa tin. 

Tổng số đại biểu: Dự kiến khoảng 220 người. 

3. Báo cáo viên: Mời Báo cáo viên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tỉnh Lạng Sơn. 

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

5. Cơ quan phối hợp: Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố; UBND 

các phường, xã. 

6. Thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị: Hội nghị tổ chức 01 ngày, dự kiến 

vào cuối tháng 10/2022 (Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ có Thông báo sau). 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn Ngân 

sách cấp tại Quyết định số 4899/QĐ-UBND ngày 19/12/2021 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2022, thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà 

nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.     
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố 

Chủ trì tham mưu cho UBND thành phố tổ chức Hội nghị phổ biến tuyên 

truyền một số chính sách pháp luật đối với người cao tuổi năm 2022; chuẩn bị 

nội dung, chương trình, liên hệ mời Báo cáo viên, in ấn tài liệu và các điều kiện cần 

thiết khác để phục vụ cho việc tổ chức hội nghị đảm bảo theo Kế hoạch. 

Chuẩn bị kinh phí, chịu trách nhiệm về công tác hậu cần, lễ tân phục vụ 

hội nghị; dự toán kinh phí, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức hội 

nghị theo quy định. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

Phối hợp, hướng dẫn phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố 

lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để tổ chức Hội 

nghị phổ biến tuyên truyền một số chính sách pháp luật đối với người cao tuổi 

năm 2022. 

3. Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh xem xét, tạo điều 

kiện cử lãnh đạo phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em thuộc Sở Lao động -TBXH tỉnh 

làm báo cáo viên tại Hội nghị. 

4. Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố 

Phối hợp chặt chẽ với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành 

phố chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị phổ biến tuyên truyền một số chính 

sách pháp luật đối với người cao tuổi năm 2022; đôn đốc, quản lý cán bộ Hội 

Người cao tuổi các phường, xã tham dự hội nghị đầy đủ, đúng thành phần. 

5. Ủy ban nhân dân các phường, xã 

- Đề nghị mỗi phường, xã lập danh sách đại biểu dự Hội nghị (theo mẫu 

gửi kèm) gửi về UBND thành phố (qua phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội thành phố) chậm nhất ngày 21/10/2022 để tổng hợp. 

- Gửi giấy mời đến Đại biểu; cử đúng thành phần tham dự Hội nghị, bố 

trí cán bộ làm đầu mối theo dõi, đôn đốc đại biểu, báo cáo ban tổ chức Hội nghị. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến tuyên truyền một số 

chính sách pháp luật đối với người cao tuổi trên địa bàn thành phố năm 2022, đề 

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

 Nơi nhận: 
- Sở LĐTBXH; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Phòng Lao động - TBXH TP; 

- Phòng TC-KH TP; 

- Ban đại diện NCT TP; 

- UBND các phường, xã; 

- C, PCVP, CVVX; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT, LĐTB&XH (02b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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 ĐƠN VỊ: ………. 

     

DANH SÁCH  ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ 

Phổ biến tuyên truyền một số chính sách pháp luật đối với người cao tuổi 

năm 2022 

( Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND, ngày      tháng 10 năm 2022 

của UBND thành phố Lạng Sơn) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Ghi chú 

I UBND các phường xã 

1     

2     

II Hội Người cao tuổi các phường xã   

1 
 

Chủ tịch Hội 

NCT 
Phường/xã…  

2 
 Phó CT Hội NCT Phường/xã…  

III Trưởng (Phó) các khối, thôn 

1 
    

2     

3     

…     

IV Chi hội trưởng NCT các khối, thôn   

1     

2     

3     

…     

 Tổng:       

  ………….., ngày     tháng  10 năm 2022 

Người lập biểu THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

     

 



 

   

5 

 

 


		2022-10-13T16:04:00+0700


		2022-10-13T16:04:02+0700


		2022-10-13T16:04:02+0700


		2022-10-13T16:04:16+0700




