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BÁO CÁO  

 Kết quả thực hiện công tác người cao tuổi năm 2022; 

Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 
 

 

Thực hiện Công văn số 3758/SLĐTBXH ngày 21/11/2022 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo công tác người cao tuổi năm 2022, 

UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Huyện Thạch Hà có 21 xã, 01 thị trấn; tổng dân số là 146.902 người; có 

23.529 người cao tuổi, chiếm 16,01% so với tổng dân số, sinh hoạt tại 202 chi hội 

thôn, tổ dân phố, 22 Hội Người cao tuổi (NCT) xã, thị trấn. Trong số đó, có 4.440 

người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng (221 người cao tuổi đang 

hưởng chế độ theo khoản 1, Điều 17 Luật Người cao tuổi, 3.172 người cao tuổi 

đang hưởng chế độ theo khoản 2, Điều 17 Luật Người cao tuổi và 1.047 người 

cao tuổi khuyết tật). 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo 

- Ban hành Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của UBND 

huyện Thạch Hà về việc kiện toàn Ban chỉ đạo vận động “Toàn xã hội chăm sóc 

và phát huy vai trò người cao tuổi” trên địa bàn huyện Thạch Hà; 

- Ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 08/9/2022 của UBND huyện 

về việc triển khai tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2022;  

- Ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 08/10/2022 của UBND 

huyện về việc triển khai Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai 

đoạn 2022-2030 trên địa bàn huyện Thạch Hà. 

- Ban hành Công văn số 1946/UBND-LĐTBXH ngày 04/10/2022 của 

UBND huyện về việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy 

vai trò người cao tuổi. 

- Ban hành Công văn số 2155/UBND-LĐTBXH ngày 27/10/2022 của 

UBND huyện về việc rà soát báo cáo người cao tuổi thuộc diện chúc thọ, mừng 

thọ năm 2023; 

- Chỉ đạo Hội Người cao tuổi huyện ban hành Công văn số 14/CV-NCT 

ngày 09/9/2022 về việc đôn đốc chỉ đạo triển khai thực hiện Tháng hành động vì 

người cao tuổi 

- Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của huyện, các xã, thị trấn xây dựng chương 

trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động phù hợp với thực tế địa phương. 

2. Công tác tuyên truyền, vận động 

- Các cơ quan, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Quyết định số 

544/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Tháng hành động vì 
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Người cao tuổi Việt Nam; Thông báo số 248/TB-VPCP ngày 17/8/2022 của Văn 

phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại 

cuộc họp về công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.  

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện đưa tin, phát sóng kịp thời các 

hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế người cao tuổi và Tháng hành động người 

cao tuổi Việt Nam tại địa bàn huyện và các ngành, địa phương.  

- Tại các xã, thị trấn, cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể 

đã tích cực hưởng ứng, ban hành 22 văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển 

khai, tổ chức các hoạt động. 

3. Công tác chăm sóc phụng dưỡng NCT 

    - Hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng NCT luôn được quan tâm, các chính 

sách của Đảng, Nhà nước được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Để đảm bảo NCT 

được chăm sóc, phụng dưỡng tốt nhất, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Lao động 

- Thương binh và Xã hội và Hội Người cao tuổi tham mưu cấp ủy, chính quyền, 

phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể, tranh thủ sự giúp đỡ 

của các tổ chức, cá nhân phát huy mọi nguồn lực thực hiện xã hội hóa công tác 

chăm sóc, phụng dưỡng Người cao tuổi. 

  - Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn khảo sát thống kê Người cao tuổi được  

hưởng các chế độ bảo trợ, chế độ chúc thọ, mừng thọ, Người cao tuổi có hoàn 

cảnh khó khăn cô đơn, tàn tật, hoạn nạn; phối hợp với Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội đề xuất Ủy ban nhân dân huyện giải quyết chế độ theo đúng quy 

định và phù hợp với thực tế địa phương, cụ thể: 

- Tất cả 22 xã, thị trấn đảm bảo chế độ chúc thọ, mừng thọ theo quy định 

của tỉnh, của Trung ương. Số được chúc thọ, mừng thọ là: 3.332 cụ. 

+ Tuổi tròn 100 có 40 cụ  + Tuổi tròn 90 có 307 cụ 

+ Tuổi trên 100 có 77 cụ  + Tuổi 95 có 93 cụ. 

+ Tuổi tròn 80 có 481 cụ  + Tuổi 85 có 355 cụ 

+ Tuổi trò 70 có 1.145 cụ  + Tuổi 75 có 825 cụ 

- Tổng số ngân sách chúc thọ, mừng thọ: 847.750 .000 đồng 

-  Năm 2022: Huyện Thạch Hà đã kêu gọi các tổ chức đoàn thể chính trị xã 

hội, các cơ quan, các nhà hảo tâm đã trao tặng 6.756 suất quà trị giá 

1.666.750.000 đồng cho người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người 

cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa (Trong đó, Tháng hành động vì Người cao 

tuổi huy động 2.035 suất, trị giá 224.000.000 đồng). 

- Chế độ bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, đúng quy định, không để sót 

các đối tượng. Trong số đó, có 4.440 người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng 

chế độ Bảo trợ xã hội (221 người cao tuổi đang hưởng chế độ theo khoản 1, Điều 

17 Luật Người cao tuổi, 3.172 người cao tuổi đang hưởng chế độ theo khoản 2, 

Điều 17 Luật Người cao tuổi và 1.047 người cao tuổi khuyết tật) với tổng số tiền 

là 22.383.450.000 đồng. 
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- Hội Người cao tuổi huyện phối hợp với Khoa Mắt, Trung tâm Y tế huyện 

Thạch Hà, Bệnh viện mắt Sài Gòn - Hà Tĩnh, Bênh viện Thái Thượng Hoàng và 

Trạm y tế các xã, thị trấn đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho hơn 1.068 người 

cao tuổi (Trong đó lập hồ sơ mổ đục thủy tinh thể cho 137 cụ). 

 - Hội Người cao tuổi huyện Phối hợp với Hội Tâm năng dưỡng sinh - Phục 

Hồi sức khỏe tỉnh; Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Gia triển khai kế 

hoạch tập luyện, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi. 

 - Tổ chức giải bóng chuyền hơi người cao tuổi, chào mừng Ngày Quốc tế 

người cao tuổi 01/10 với 22 đội bóng chuyền hơi NCT các xã, thị trấn tham gia, 

gắn với nội dung Đại hội TD-TT lần thứ 9 của huyện. 

 - Hội Người cao tuổi huyện phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức 

giải bóng chuyền hơi NCT (nam nữ phối hợp), có 8 đội bóng tham gia. 

 - Hiện tại trên địa bàn huyện, 11 Câu lạc bộ Liên thế hệ hoạt động thường 

xuyên, có hiệu quả. 

- Người cao tuổi tham gia tích cực trong phong trào “Toàn dân đoàn kết 

tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn khu dân cư, góp phần ổn định trật tự 

xã hội, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, quy ước, hương 

ước của địa phương, tham gia lao động, sản xuất kinh doanh góp phát triển kinh 

tế - xã hội. 

- Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc 

và các đoàn thể, trong đó có 857 cụ làm Bí thư chi bộ, Thôn trưởng, Trưởng ban 

công tác mặt trận và tham gia công tác hòa giải, an ninh, khuyến học. 

 4. Thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về 

bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại Văn bản số 

5406/UBND-VX2 ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh.  

- Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về bảo 

vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi và Văn bản số 5406/UBND-VX2 

ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. UBND huyện Thạch Hà đã ban hành 

Công văn số 1946/UBND-LĐTBXH ngày 04/10/2022 về việc triển khai thực 

hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. 

  - Đến tháng 11/2022, toàn huyện có 23.153 người cao tuổi có thẻ Bảo hiểm 

y tế. Việc thực hiện cấp thẻ BHYT miễn phí cho NCT từ 70 - 79 được UBND 

huyện triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho Người cao 

tuổi. Hiện nay, UBND huyện Thạch Hà đang đề nghị HĐND huyện xem xét hỗ 

trợ BHYT cho đối tượng NCT là đảng viên từ 60 - 69 tuổi chưa có thẻ BHYT.  

 - Chỉ đạo các phòng, ngành liên quan và Hội người cao tuổi huyện tổ chức 

tháng hành động vì người cao tuổi thiết thực, hiệu quả, có nhiều hoạt động sôi 

nổi, có sức lan tỏa cao, phù hợp với nguyện vọng của người cao tuổi. 

5. Những tồn tại, hạn chế:  

- Việc phát huy vai trò người cao tuổi ở một số nơi chưa tốt; vẫn còn một 

số người cao tuổi chưa thực sự gương mẫu, chưa tích cực tham gia các phong 

trào của Hội Người cao tuổi cũng như phong trào chung của cộng đồng dân cư.  
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- Tỷ lệ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau thường xuyên cao, NCT 

hiện nay của huyện làm nông nghiệp là chủ yếu nên không có tích lũy khi về già. 

 - Một số chi hội chưa tham mưu kịp thời với cấp uy chính quyền trong các chính 

sách người cao tuổi như xây dựng quỹ chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi…; 

 - Nguồn Ngân sách có hạn nên chưa ban hành được chính sách hỗ trợ mua thẻ 

BHYT cho người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 70 tuổi. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023:  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quán triệt Quyết định số 544/QĐ-TTg 

ngày 25/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Tháng hành động vì Người cao tuổi 

Việt Nam; Thông báo số 248/TB-VPCP ngày 17/8/2022 của Văn phòng Chính 

phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về 

công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi và Kế hoạch số 

108/KH-UBND ngày 08/10/2022 của UBND huyện về việc triển khai Chương 

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

huyện Thạch Hà. 

- Tiếp tục quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe; tạo điều kiện tốt nhất để 

NCT thụ hưởng văn hóa, tiếp cận thông tin, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của 

NCT; tiếp tục xây dựng gia đình ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ 

chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau; giúp đỡ NCT cô đơn 

không nơi nương tựa, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao gương 

sáng” đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Nâng cao vai trò của NCT trong đời sống xã hội; phát huy sự đoàn kết 

NCT, xây dựng hội làm nòng cốt trong phong trào “Toàn dân chung sức phát huy 

vai trò NCT”, để NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích cho bản 

thân, gia đình và xã hội. 

- Chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch vận động đóng góp Quỹ chăm 

sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; chú trọng huy động các nguồn xã hội hóa 

từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho 

người cao tuổi. 

- Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người cao tuổi theo quy định.  

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công tác người cao tuổi năm 2022 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2023. UBND huyện báo cáo để các cấp, các ngành 

theo dõi, tổng hợp./. 

 
 Nơi nhận: 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- TT huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Hội người cao tuổi huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT, LĐTBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
Nguyễn Bá Hà 
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