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V/v triển khai “Tháng hành động 

vì người cao tuổi Việt Nam”   

năm 2021 

  

  

                                            Kính gửi: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và  

Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính  

 tỉnh Sóc Trăng. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 07/9/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Nhằm tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của “Tháng hành 

động vì người cao tuổi Việt Nam”, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, 

chính quyền, đoàn thể, gia đình, cộng đồng về những thách thức của quá trình 

già hóa dân số, yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm sóc, phát huy vai trò người 

cao tuổi trong giai đoạn hiện nay. Giám đốc đề nghị Chánh Văn phòng, Chánh 

Thanh tra và Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở triển khai “Tháng hành 

động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2021, với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Chủ đề Tháng hành động là: “Chung tay chăm sóc người cao tuổi 

nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”. 

2. Thời gian: Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/10/2021 

3. Các nội dung chủ yếu 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, chính 

sách liên quan đến người cao tuổi như: Luật Người cao tuổi; Quyết định số 

544/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Tháng hành động vì 

người cao tuổi Việt Nam; Công văn số 01/CV-UBQGNCT ngày 22/3/2021 của 

Ủy ban quốc gia người cao tuổi Việt Nam về việc triển khai Tháng hành động 

vì người cao tuổi Việt Nam năm 2021; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 

của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong 

gia đình; 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; 

Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 28/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng về việc thực hiện Đề án “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi” giai đoạn 

2017 – 2025.   

Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công chức, người lao 

động đối với người cao tuổi; thực hiện tuyên truyền mục đích, ý nghĩa “Tháng 

hàng động vì người cao tuổi Việt Nam” và chính sách, pháp luật liên quan đến 

người cao tuổi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về 

sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh 



khó khăn. Hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 

2021 với những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi để người 

cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Ủng hộ “Quỹ 

chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”, ủng hộ chương trình “Mắt sáng 

cho người cao tuổi”, ủng hộ nguồn lực để thăm hỏi, tặng quà cho người cao 

tuổi thuộc gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng. 

Vận động công chức và gia đình tham gia các hoạt động xã hội tại địa 

phương; thực hiện tốt hơn việc chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong 

giai đoạn hiện nay. Tạo điều kiện, động viên người cao tuổi tích cực đóng góp 

kinh nghiệm, trí tuệ tham gia xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, 

giáo dục, văn hóa xã hội, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn 

mới và đô thị văn minh, xây dựng người cao tuổi Việt Nam “Tuổi cao – 

Gương sáng”; hưởng ứng phong trào “Toàn dân chăm sóc người cao tuổi”, 

cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.  

4. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và Trưởng các phòng chuyên môn 

thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, vận động công chức và người 

lao động tích cực hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” 

năm 2021. 

 Phòng Quản lý Ngân sách và Tài chính Hành chính sự nghiệp, tham 

mưu lãnh đạo Sở phối hợp các đơn vị có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

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.  

Văn phòng phối hợp triển khai, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại 

trụ sở; đồng thời, tổng hợp kết quả thực hiện “Tháng hành động vì người cao 

tuổi Việt Nam” năm 2021, trình lãnh đạo để báo cáo về Ban Đại diện Hội 

Người cao tuổi tỉnh theo quy định./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Sở Lao động-TB và XH (để biết); 

- Lưu: VP. 
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Phan Vĩnh Tùng 
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