
                                                                                                                                Kính gửi: 

- Các Phòng, ban ngành trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 
 

Thực hiện Công văn số 741/SLĐTBXH-BTXH ngày 25/5/2020 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc đề nghị phối hợp, triển khai thực hiện các 

hoạt động nhân Ngày Người cao tuổi Việt Nam 06/6/2020; Ủy ban nhân dân huyện 

có ý kiến như sau: 

1. Các Phòng, ban ngành, đơn vị thuộc huyện: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao khẩn trương chỉ đạo phát động phong trào thi đua chăm sóc phát huy vai 

trò người cao tuổi bằng những việc làm cụ thể, thiết thực: hỗ trợ chăm sóc sức 

khoẻ 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 tại cộng đồng, ... 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về các nội dung, văn bản có liên quan đến 

người cao tuổi, chú trọng đến hình thức tạo điều kiện để người cao tuổi được tham 

gia đối thoại về các chính sách, văn bản liên quan; triển khai tổ chức các hoạt động 

vì người cao tuổi trong các mô hình;... 

2. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 

Giải quyết kịp thời các chính sách về an sinh xã hội cho người cao tuổi theo 

quy định. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có hỗ trợ thêm đối với người cao tuổi đang 

hưởng chế độ hỗ trợ bảo trợ xã hội hằng tháng. 

  3. Ủy ban nhân dân các xã 

 - Tuyên truyền và phổ biến rộng rãi các chế độ, chính sách dành cho người 

cao tuổi; các gương người cao tuổi tiêu biểu vượt qua khó khăn, vươn lên trong 

cuộc sống… 

- Thực hiện treo băng rôn tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị, cộng đồng 

với các thông điệp: “Chăm sóc, giúp đỡ người cao tuổi là trách nhiệm của mọi 

người!”; “Không được lăng mạ, ngược đãi, xúc phạm, hành hạ, phân biệt đối xử 

với người cao tuổi” hoặc “Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày người cao tuổi Việt Nam 

06/6/2020!”;... 

 - Tổ chức đối thoại chính sách, tạo điều kiện để người cao tuổi được tham 

gia đối thoại về các chính sách, văn bản liên quan, trao đổi tâm tư nguyện vọng;... 

- Phát động phong trào thi đua chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi 

bằng những việc làm cụ thể: hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi, vận 
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động gia đình và xã hội phụng dưỡng chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn tại cộng đồng... 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Đồng thời báo cáo về Ủy 

ban nhân dân huyện qua (Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội) trước ngày 

12/6/2020 để tổng hợp và báo cáo theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội; 

- Lưu: VT-TH. 
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