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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ  Liên thế hệ tự  

giúp nhau giai đoạn đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

 

Thực hiện 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 giai đoạn đến năm 2025; 

Căn cứ Công văn số 4966/LĐTBXH-BTXH ngày 16/12/2020 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Đề án nhân rộng mô 

hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án nhân 

rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025, trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau: 

I. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH 

Theo số liệu thống kê đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 144.050 người cao 

tuổi, chiếm tỷ lệ 12% dân số; trong đó người cao tuổi từ 60 đến 69 là 80.230 

người; từ 70 đến 79 là 37.290 người và từ 80 trở lên là  26.520 người. Ban Công 

tác người cao tuổi tỉnh gồm 23 thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn 

thể và Mặt trận tổ quốc tỉnh. Tổ chức Hội Người cao tuổi gồm Ban Đại diện Hội 

Người cao tuổi tỉnh; Ban Đại diện Hội Người cao tuổi 11 huyện, thị xã, thành 

phố và Hội Người cao tuổi 109 xã, phường, thị trấn và có 779 chi hội/775 ấp, 

khóm và 1.728 tổ hội. Hiện hội viên người cao tuổi trong toàn tỉnh là 

132.260/144.050 người, chiếm tỷ lệ 91,82% so với người cao tuổi. 

Công tác chăm lo người cao tuổi là chính sách thể hiện sự nhân văn của 

Đảng và Nhà nước ta. Các chính sách đối với người cao tuổi được thực hiện đầy 

đủ, nhất là công tác trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi được thực hiện 

thường xuyên, đúng đối tượng. Hiện nay, toàn tỉnh có 28.489 người cao tuổi 

được trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, chiếm tỷ lệ 19,7%; có 140.100 người 

cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế, tỷ lệ người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế đạt 

trên 97%; có 93 người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa và người cao tuổi 

có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội. 

Giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu Lạc bộ 

Liên thế hệ tự giúp nhau luôn được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ 

chức đoàn thể lãnh, chỉ đạo và đạt hiệu quả tích cực. Các mục tiêu, chỉ tiêu của 

Đề án cơ bản đạt và vượt so kế hoạch. Có 11 mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự 

giúp nhau phát huy hiệu quả, huy động được sự tham gia của các cấp, các 

ngành, cộng đồng xã hội trong việc thành lập Quỹ ban đầu và tổ chức các hoạt 

động của Câu lạc bộ; điển hình là Câu lạc bộ ở xã Thạnh Quới (huyện Mỹ 

Xuyên); xã Thuận Hưng, xã Long Hưng (huyện Mỹ Tú) và xã Hồ Đắc Kiện 
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(huyện Châu Thành) với tổng nguồn Quỹ ban đầu hơn 50 triệu đồng. Thông qua 

Đề án, có 100% Câu lạc bộ sử dụng nguồn vốn phát vay theo hướng ưu tiên cho 

các thành viên có hoàn cảnh khó khăn trong Câu lạc bộ; tổ chức các hoạt động 

chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong Câu lạc bộ; các hoạt động vui chơi, 

giải trí, thể dục, thể thao; sửa nhà, chăm sóc người bệnh, tham gia thu hoạch 

mùa vụ,... Qua đó, có 45 hộ người cao tuổi thoát nghèo, đời sống phát triển và 

hơn 400 người cao tuổi được hưởng lợi. 

Nhìn chung, Đề án đã mang lại hiệu quả cao, góp phần thực hiện quyền 

của người cao tuổi nhất là phát huy vai trò của người cao tuổi trong hoạt động xã 

hội; người cao tuổi được tạo điều kiện để tham gia có hiệu quả vào các hoạt 

động văn hóa, kinh tế, chính trị phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu, khả năng 

của mình; chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi được 

nâng lên; nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe, giảm nghèo được nhân rộng 

mạnh mẽ tại các địa phương thực hiện mô hình, góp phần xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh và bảo vệ quyền lợi người cao tuổi. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được việc triển khai thực hiện Đề 

án còn một số khó khăn, hạn chế như: số lượng Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp 

nhau được thành lập còn ít (11/40 Câu lạc bộ), đạt 27,5% so chỉ tiêu, do thiếu 

nguồn kinh phí thành lập Quỹ ban đầu. Các địa phương không có khả năng hỗ 

trợ kinh phí ban đầu cho Câu lạc bộ, vì vậy việc thành lập Câu lạc bộ rất khó 

khăn phải huy động kinh phí từ nhiều nguồn khác nhau. Một số ngành, địa 

phương chưa thật sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để thành lập Câu lạc bộ, xem 

đây là nhiệm vụ của Hội Người cao tuổi các cấp. Thiếu kinh phí mua sắm các 

trang thiết bị ban đầu như cân, máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, dụng cụ 

đo thân nhiệt, dụng cụ luyện tập thể dục, thể thao,..; kết quả huy động nguồn 

quỹ của các Câu lạc bộ không đồng nhất, có sự chênh lệch cao thấp giữa các 

Câu lạc bộ nên trong quá trình thực hiện đạt hiệu quả chưa cao. 

II. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

- Phát huy hiệu quả mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau nhằm 

duy trì và tiếp tục nhân rộng câu lạc bộ, huy động sự tham gia của người cao 

tuổi, Hội Người cao tuổi, các cấp các ngành và cộng đồng để nâng cao chất 

lượng đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi; chăm sóc sức khỏe, 

giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ 

quyền lợi người cao tuổi. 

- Góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của 

Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và Chương 

trình hành động quốc gia về người cao tuổi.  

- Huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, xã hội và cộng đồng 

chung tay trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, góp phần 

thực hiện tốt công tác người cao tuổi trong thời kỳ tốc độ già hóa dân số. 
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2. Các chỉ tiêu cụ thể 

a) Chỉ tiêu về số lượng: 

- Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động, quản lý 100% Câu lạc bộ Liên 

thế hệ tự giúp nhau đã xây dựng giai đoạn 2016 - 2020 và các câu lạc bộ mới 

được xây dựng. Chú trọng việc nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự 

giúp nhau đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

- Đến năm 2025 có 100% các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh có 

Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau; có thêm ít nhất 74 Câu lạc bộ Liên thế hệ 

tự giúp nhau được thành lập, với 4.500 thành viên và có trên 3.000 thành viên là 

người cao tuổi; trong đó: 

+ Năm 2021 thành lập mới 18 Câu lạc bộ, gồm: Huyện Mỹ Tú 02, huyện 

Châu Thành 01, huyện Cù Lao Dung 02, huyện Long Phú 01, huyện Thạnh Trị 

04, huyện Mỹ Xuyên 02, huyện Kế Sách 01, huyện Trần Đề 01, thị xã Ngã Năm 

01, thị xã Vĩnh Châu 02 và thành phố Sóc Trăng 01. 

+ Năm 2022 thành lập mới 18 Câu lạc bộ, gồm: Huyện Mỹ Tú 03, huyện 

Châu Thành 01, huyện Cù Lao Dung 01, huyện Long Phú 02, huyện Thạnh Trị 

01, huyện Mỹ Xuyên 03, huyện Kế Sách 03, huyện Trần Đề 01, thị xã Ngã Năm 

01, thị xã Vĩnh Châu 01, thành phố Sóc Trăng 01. 

+ Năm 2023 thành lập mới 13 Câu lạc bộ, gồm: Huyện Mỹ Tú 02, huyện 

Châu Thành 01, huyện Cù Lao Dung 02, huyện Long Phú 01, huyện Thạnh Trị 

01, huyện Mỹ Xuyên 01, huyện Kế Sách 01, huyện Trần Đề 01, thị xã Ngã Năm 

01, thị xã Vĩnh Châu 01, thành phố Sóc Trăng 01. 

+ Năm 2024 thành lập mới 12 Câu lạc bộ, gồm: Huyện Mỹ Tú 01, huyện 

Châu Thành 01, huyện Cù Lao Dung 01, huyện Long Phú 01, huyện Thạnh Trị 

02, huyện Mỹ Xuyên 01, huyện Kế Sách 01, huyện Trần Đề 01, thị xã Ngã Năm 

01, thị xã Vĩnh Châu 01, thành phố Sóc Trăng 01. 

+ Năm 2025 thành lập mới 13 Câu lạc bộ, gồm: Huyện Mỹ Tú 01, huyện 

Châu Thành 01, huyện Cù Lao Dung 01, huyện Long Phú 01, huyện Thạnh Trị 

02, huyện Mỹ Xuyên 01, huyện Kế Sách 02, huyện Trần Đề 01, thị xã Ngã Năm 

01, thị xã Vĩnh Châu 01, thành phố Sóc Trăng 01. 

b) Chỉ tiêu về chất lượng: 

- Các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau phấn đấu bảo đảm chất lượng 

về cơ cấu, thành phần (mỗi câu lạc bộ có từ 50 - 70 thành viên, trong đó 60 - 

70% là phụ nữ, 60 - 70% là người cao tuổi, 30 - 40% là người trẻ tuổi; ưu tiên 

người có hoàn cảnh khó khăn). 

- Có ít nhất 70% Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thực hiện đủ các 

hoạt động và được quản lý tốt để có ít nhất 50% thành viên được vay vốn để sản 

xuất, kinh doanh tăng thu nhập, mọi thành viên được nâng cao sức khỏe về thể 

chất, tinh thần, nâng cao nhận thức, kiến thức và bảo vệ quyền lợi. 
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- 100% Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau có Quỹ để tăng thu nhập và 

Quỹ hoạt động do câu lạc bộ tự quản lý theo Quy chế do câu lạc bộ ban hành. 

III. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG 

1. Phạm vi: Kế hoạch được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. 

2. Đối tượng được hưởng lợi: Người cao tuổi và gia đình của họ, phụ nữ 

và các thành viên khác trong cộng đồng; đặc biệt người cao tuổi là phụ nữ thuộc 

hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi dân tộc thiểu số, người cao tuổi có hoàn 

cảnh khó khăn. 

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP 

1. Lập kế hoạch, triển khai  Đề án 

Thành lập Ban Điều hành Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế 

hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025. 

Xây dựng kế hoạch cụ thể về tiến độ xây dựng Câu lạc bộ Liên thế hệ tự 

giúp nhau ở các cơ sở Hội người cao tuổi trong toàn tỉnh. Ban Đại diện Hội 

Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Hội Người cao tuổi cơ sở và các cấp chính 

quyền lựa chọn địa bàn phù hợp, hỗ trợ, chuẩn bị nguồn lực để thành lập Câu lạc 

bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (nguồn Quỹ ban đầu, trang thiết bị, nhân sự). 

Biên soạn tài liệu về mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau bao gồm 

Sổ tay hướng dẫn thành lập, quản lý mô hình Câu lạc bộ và các tài liệu liên quan 

khác như chăm sóc sức khỏe, tình nguyện viên chăm sóc tại nhà, hoạt động sản 

xuất, kinh doanh tăng thu nhập… 

Hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án gồm các hoạt động Câu lạc bộ về 

các tiêu chí, quy định về cơ cấu tổ chức, điều lệ, nội dung hoạt động, cơ chế huy 

động nguồn lực, quản lý tài chính, quy trình thành lập Câu lạc bộ đến các cấp 

Hội cơ sở. 

2. Tập huấn kỹ thuật, tài liệu để nâng cao năng lực, hiệu quả thực 

hiện     

 Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ chưa 

được tập huấn trong giai đoạn 2016 - 2020 gồm các đối tượng là cán bộ Hội 

Người cao tuổi, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau và các cán 

bộ làm công tác người cao tuổi có liên quan. 

Xây dựng các nội dung tài liệu tuyên truyền, tập huấn về Câu lạc bộ Liên 

thế hệ tự giúp nhau. 

3. Xây dựng, quản lý và triển khai hoạt động Câu lạc bộ Liên thế hệ 

tự giúp nhau 

Xây dựng mới 74 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tại 11 huyện, thị xã, 

thành phố; duy trì, kiện toàn các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau đã được 

thành lập giai đoạn 2016 - 2020 bảo đảm thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu về số 

lượng và chất lượng. Lựa chọn các địa phương có điều kiện, chuẩn bị các nguồn 

lực và nhân sự để thành lập Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau hỗ trợ nguồn 

quỹ và các trang thiết bị ban đầu. 



5 
Câu lạc bộ quản lý, triển khai các hoạt động hiệu quả: tăng thu nhập; 

chăm sóc sức khỏe; tình nguyện viên chăm sóc tại nhà; tự giúp nhau, hỗ trợ 

cộng đồng; bảo vệ quyền, lợi ích; truyền thông; thể thao, văn hóa văn nghệ; vận 

động nguồn lực. 

Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên 

quan trong việc hướng dẫn hỗ trợ nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự 

giúp nhau. Vận động các nguồn lực, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, các hoạt động trợ 

giúp người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. 

Tổ chức các hoạt động tham quan mô hình, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm 

giữa các địa phương, các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau nhằm nâng cao 

hiệu quả thực hiện Kế hoạch. 

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát rút kinh nghiệm nhằm nâng cao 

hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau đảm bảo chất lượng 

hoạt động và chỉ tiêu Kế hoạch. 

4. Truyền thông, nâng cao nhận thức 

 Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, Luật Người cao tuổi và các chính sách hỗ trợ, chăm sóc người cao tuổi; 

quá trình già hóa dân số và ứng phó với già hóa dân số mô hình Câu lạc bộ Liên 

thế hệ tự giúp nhau nhằm nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm của cấp chính 

quyền đối với người cao tuổi, nâng cao hiệu quả hoạt động duy trì, nhân rộng 

Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. 

Tuyên truyền, biểu dương gương điển hình trong xây dựng và hoạt động 

các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau hoạt động có hiệu quả về công tác chăm 

sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. 

5. Huy động nguồn lực, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân 

tham gia nhân rộng và duy trì hoạt động Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp 

nhau 

Huy động nguồn lực từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, 

xã hội, các hội, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tham gia 

đóng góp xây dựng và hỗ trợ các hoạt động của Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp 

nhau. 

Chính quyền địa phương, Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, huyện và 

Hội người cao tuổi các xã huy động nguồn lực từ các quỹ, chương trình, dự án, 

vận động xã hội hóa xây dựng và hỗ trợ hoạt động Câu lạc bộ Liên thế hệ tự 

giúp nhau. 

Chính quyền địa phương, Hội Người cao tuổi các cấp tạo điều kiện cho 

Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau huy động nguồn lực, kinh phí cho xây dựng 

và hỗ trợ hoạt động Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. 

6. Tăng cường hợp tác quốc tế 

Tăng cường hợp tác quốc tế bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao 

tuổi; tranh thủ, vận động các nguồn lực từ các tổ chức quốc tế, cơ quan viện trợ 
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nước ngoài, vận động các nguồn lực về kỹ thuật và kinh phí hỗ trợ thực hiện kế 

hoạch. Lồng ghép nguồn lực các chương trình, dự án có liên quan thực hiện mô 

hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. 

7. Kiểm tra, giám sát, đánh giá sơ kết và tổng kết 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Câu lạc bộ 

Liên thế hệ tự giúp nhau để kịp thời hỗ trợ, giải quyết những khó khăn, vướn 

mắc, có biện pháp hỗ trợ, triển khai thực hiện các hoạt động có hiệu quả thiết 

thực. 

Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện Đề án và 

nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động của các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh.  

Kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong xây dựng và hoạt động Câu Lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch là 1.443.000.000 đồng (Một tỷ, bốn 

trăm bốn mươi ba triệu đồng); trong đó: 

- Ngân sách tỉnh đảm bảo là 481.000.000 đồng (Bốn trăm tám mươi mốt 

triệu đồng), phần còn lại là kinh phí huy động. 

- Huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật: 

Huy động đóng góp từ nguồn xã hội hóa để duy trì và nhân rộng các hoạt động 

mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể 

lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án, kế hoạch tại địa phương thực 

hiện Đề án. 

- Huy động đóng góp từ các nguồn Quỹ, từ Hội Người cao tuổi, cộng 

đồng và thành viên Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau theo quy định  

+ Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xem xét, hỗ trợ một 

phần kinh phí thành lập Quỹ ban đầu từ Quỹ an sinh xã hội tỉnh hoặc các nguồn 

Quỹ khác. 

+ Chính quyền các cấp hướng dẫn tạo cơ chế huy động nguồn lực từ 

nguồn quỹ an sinh xã hội, Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, Quỹ 

tín dụng, các nguồn quỹ khác tại địa phương để hỗ trợ thêm một phần kinh phí 

thành lập Quỹ ban đầu.  

+ Huy động sự đóng góp của các thành viên Câu lạc bộ Liên thế hệ tự 

giúp nhau, Hội Người cao tuổi và cộng đồng hỗ trợ quỹ ban đầu và kinh phí hoạt 

động cho câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

- Huy động nguồn lực viện trợ, tài trợ hợp pháp từ các tổ chức quốc tế và 

nước ngoài theo quy định pháp luật: Vận động sự đóng góp, tài trợ từ các tổ 

chức cá nhân trong và ngoài nước thực hiện Đề án. Xây dựng và thực hiện các 

dự án/chương trình tài trợ nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

(Kèm theo phụ lục chi tiết). 
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VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh  

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xội, Sở Tài chính, 

các sở, ban ngành liên quan, các đoàn thể triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

Xây dựng kế hoạch và kinh phí tổ chức thực hiện hằng năm. 

Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ, hướng 

dẫn Hội Người cao tuổi và đoàn thể cấp huyện xây dựng Đề án hoặc kế hoạch 

nhân rộng Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. 

Xây dựng và biên soạn các tài liệu tập huấn, tuyên truyền Câu lạc bộ Liên 

thế hệ tự giúp nhau. Phối hợp với chính quyền các cấp, các đoàn thể chính trị - 

xã hội, vận dụng sử dụng nguồn Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao 

tuổi và các nguồn Quỹ khác để triển khai thực hiện kế hoạch. 

Tổ chức giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện 

theo quy định; huy động nguồn tài chính hợp pháp; kịp thời báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh những vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện 

kiến nghị những điều chỉnh cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban Công tác 

người cao tuổi tỉnh) phối hợp Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh hướng dẫn 

các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch; lồng ghép các chương trình, dự 

án, đề án có liên quan để thực hiện; theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực 

hiện kế hoạch. 

3. Sở Tài chính: Căn cứ khả năng nguồn ngân sách tỉnh, cân đối, bố trí 

kinh phí thực hiện kế hoạch hàng năm. Hướng dẫn cơ quan, đơn vị quản lý và sử 

dụng kinh phí theo đúng quy định.  

4. Sở Y tế: Chỉ đạo các cơ sở y tế phối hợp với các cấp Hội Người cao 

tuổi và các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tổ chức khám sức khỏe định kỳ, 

quản lý sức khỏe người cao tuổi; tuyên truyền, phổ biến về chăm sóc sức khỏe, 

kiến thức chăm sóc tại nhà cho người cao tuổi và người cao tuổi có hoàn cảnh 

khó khăn tại cộng đồng. Phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh 

triển khai Đề án chăm sóc sức khỏe chương trình chăm sóc dài hạn và liên quan 

cho người cao tuổi. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền 

thông cấp tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở, hệ thống Cổng thông tin điện tử 

tỉnh, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên 

truyền nâng cao nhận thức vai trò và tầm quan trọng của mô hình Câu lạc bộ 

Liên thế hệ tự giúp nhau. 

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp các cơ quan báo chí, chỉ 

đạo Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố 

tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức vai trò và tầm quan trọng 

của mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. 
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7. Các sở, ban ngành, cơ quan liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao phối hợp Ban Công tác người cao tuổi tỉnh và Ban Đại diện Hội 

Người cao tuổi tỉnh lồng ghép các hoạt động có liên quan góp phần thực hiện có 

hiệu quả kế hoạch. Chủ động phối hợp, cung cấp thông tin tuyên truyền về các 

hoạt động Đề án nhằm phản ánh kịp thời sâu rộng về ý nghĩa của Đề án trong xã 

hội và cộng đồng. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Phối hợp vận 

động nguồn lực, hướng dẫn, sử dụng Quỹ an sinh xã hội và các nguồn Quỹ hợp 

pháp hỗ trợ thành lập Quỹ ban đầu để Câu Lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau hoạt 

động hiệu quả; lồng ghép với các mô hình, các cuộc vận động của công tác Mặt 

trận, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh”; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thành viên hỗ trợ thực hiện và giám sát 

thực hiện kế hoạch. 

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này. Xây dựng kế hoạch thực hiện 

trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

Hàng năm chủ động bố trí kinh phí trong dự toán chi thường xuyên theo 

phân cấp nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo thực hiện Đề án, kế hoạch nhân 

rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. 

Hướng dẫn sử dụng nguồn Quỹ an sinh xã hội, Quỹ chăm sóc và phát huy 

vai trò người cao tuổi, các nguồn Quỹ khác tại địa phương; huy động nguồn lực 

từ xã hội hóa tại địa phương để thực hiện kế hoạch. 

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp Hội Người 

cao tuổi, các tổ chức đoàn thể địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền về 

câu lạc bộ để tạo sự lan tỏa về ý nghĩa to lớn của Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp 

nhau, góp phần làm tốt công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. 

10. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực 

hiện các hoạt động của kế hoạch. Định kỳ, 06 tháng (trước ngày 15/6), năm 

(trước ngày 30/11) báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Ban Đại diện Hội 

Người cao tuổi tỉnh tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung ương Hội 

Người cao tuổi Việt Nam./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                  
- Bộ LĐTBXH (UBQGNCT); 

- Hội Người cao tuổi Việt Nam; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- PCT UBND tỉnh HTDN; 

- Các sở, ban ngành tỉnh; 

- Ban Đại diện HNCT tỉnh; 

- Báo ST, Đài PTTH ST; 

- UBMTTQVN tỉnh, Đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Lưu: VT, VX. 

TTMM..  ỦỦYY  BBAANN  NNHHÂÂNN  DDÂÂNN  

KKTT..  CCHHỦỦ  TTỊỊCCHH  

PPHHÓÓ  CCHHỦỦ  TTỊỊCCHH  

  

  

  

  

  

HHuuỳỳnnhh  TThhịị  DDiiễễmm  NNggọọcc  



PHỤ LỤC CHI TIẾT 

Kinh phí thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày      tháng     năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng) 
 

STT Nội dung 

Kinh phí thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 (nghìn đồng) 
Nguồn 

kinh phí 

Đơn vị  

thực hiện 
Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

Tổng 

cộng 

1 Lập kế hoạch, triển khai thực hiện Đề án 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 
Ngân 

sách tỉnh 

Hội Người 

cao tuổi tỉnh 

- 
Văn phòng phẩm, họp Ban Điều phối định kỳ, 

chi phí khác,… 
5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000   

2 
Tập huấn kỹ thuật, tài liệu nâng cao năng lực, 

hiệu quả thực hiện Đề án 
83.000 42.300 33.000 31.000 31.000 220.300 

Ngân 

sách tỉnh 

Hội Người 

cao tuổi tỉnh 

3 
Xây dựng, quản lý và triển khai hoạt động Câu 

lạc bộ Liên thế hệ giúp nhau 
237.600 237.600 171.600 158.400 171.600 976.800   

- 

Xây dựng mới 74 Câu lạc bộ Liên thế hệ giúp 

nhau: Kinh phí hỗ trợ ban đầu thành lập Quỹ 

Liên thế hệ giúp nhau (mỗi Câu lạc bộ 10 triệu) 

180.000 180.000 130.000 120.000 130.000 740.000 

Vốn huy 

động 

Hội Người 

cao tuổi các 

huyện, thị 

xã, thành 

phố - 

Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị phục vụ thành 

lập Câu lạc bộ (cân, máy đo huyết áp, máy đo 

đường huyết, dụng cụ đo thân nhiệt,…) 

54.000 54.000 39.000 36.000 39.000 222.000 

- Kinh phí tổ chức giám sát, đánh giá 3.600 3.600 2.600 2.400 2.600 14.800 
Ngân 

sách tỉnh 

Hội Người 

cao tuổi tỉnh 

4 

Hoạt động truyền thông (Hội Thảo, Tọa đàm về 

công tác người cao tuổi trong thời kỳ tốc độ già 

hóa dân số) 

31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 155.000 
Ngân 

sách tỉnh 

Hội Người 

cao tuổi tỉnh 

5 Hội nghị sơ kết, tổng kết     25.000   40.900 65.900 
Ngân 

sách tỉnh 

Hội Người 

cao tuổi tỉnh 

Tổng cộng 356.600 315.900 265.600 225.400 279.500 1.443.000   
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