
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN NGỌC HỒI   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:                      Ngọc Hồi, ngày         tháng       năm  

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện chính sách pháp Luật đối với Người cao tuổi  

trên địa bàn năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-SLĐTBXH-BTXH ngày 14/10/2019 của Sở 

LĐ-TBXH tỉnh về kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện chính sách pháp Luật đối 

với Người cao tuổi năm 2019. UBND huyện Ngọc Hồi báo cáo kết quả thực hiện 

như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC NGƯỜI CAO TUỔI, CÁC 

CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI NĂM 2019 

1. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện chính sách trợ giúp Người cao 

tuổi 

 Hiện trên địa bàn huyện có 4.106 người cao tuổi, (Người cao tuổi tham gia 

vào hội là 3.515 người) trong đó đang hưởng trợ cấp xã hội có thẻ BHYT là 591 

người (người có công 205 người, người BTXH 386 người). 

 Thực hiện Luật Người cao tuổi và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp 

trên về chăm sóc Người cao tuổi; Chương trình 127-CTr/HU, ngày 20-3-2018 của 

Huyện ủy về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân 

dân trong tình hình mới. UBND huyện Ngọc Hồi đã xây dựng Kế hoạch số 

673/KH-UBND ngày 15/5/2019 về triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam triển khai Chương trình chăm sóc 

phát huy vai trò của Người cao tuổi; đồng thời,  chỉ đạo các cấp, các ngành, UBND 

các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về thực hiện 

chính sách Người cao tuổi và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Người cao 

tuổi; phối hợp chặt giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác quản lý nhà nước 

để đảm bảo quyền lợi về vật chất và tinh thần cho Người cao tuổi. 

 2. Việc tổ chức thực hiện chính sách pháp Luật đối với người cao tuổi 

 2.1. Hoạt động phát huy vai trò người cao tuổi 

 Hoạt động phát huy vai trò Người cao tuổi trên các lĩnh vực đời sống xã hội 

được duy trì, đẩy mạnh thông qua phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” như 

tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống mới 

trong việc cưới, việc tang, lễ hội. 

 Vận động Nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước ở khu dân cư; phong 

trào khuyến học, khuyến tài, giáo dục con cháu; tham gia góp ý xây dựng Đảng, 

xây dựng chính quyền thông qua các buổi tiếp xúc cử tri; tích cực đóng góp và giữ 
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vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tích cực 

đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội; tuyên truyền vận động Nhân 

dân thực hiện chính sách, pháp luật, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa 

phương. 

 Các cấp hội Người cao tuổi trên địa bàn huyện đã có những đóng góp quan 

trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 

quốc phòng, an ninh tại địa phương, góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng đổi 

mới, phát triển. 

 2.2. Hoạt độngchăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho Người cao 

tuổi 

  Công tác chăm sóc sức khỏe cho Người cao tuổi được quan tâm, chú trọng, 

UBND huyện đã chỉ đạo ngành y tế theo dõi quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu 

cho tất cả Người cao tuổi trên địa bàn, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho Người 

cao tuổi cụ thể có 1.484 cụ được cấp phát thuốc, 943 cụ được tư vấn và khám sàng 

lọc; trong đó có 103 cụ được phẩu thuật đục thủy tinh thể và 62 cụ mổ mộng mắt. 

Hiện nay, tất cả Người cao tuổi có nhu cầu khám, chữa bệnh đều được khám, điều 

trị chu đáo, kịp thời; Người cao tuổi được tiếp cận với các dịch vụ khám chữa bệnh 

một cách thuận lợi. Chính sách khám, chữa bệnh BHYT cho Người cao tuổi đã đáp 

ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Người cao tuổi, đảm bảo an 

sinh xã hội trên địa bàn, đảm bảo tối đa quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho 

Người cao tuổi được khám, chữa bệnh.  

 Việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khẻo, hướng dẫn 

Người cao tuổi kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tư vấn tự chăm sóc sức khỏe 

được triển khai thường xuyên trên các kênh thông tin đại chúng và lồng ghép tuyên 

truyền trong các buổi sinh hoạt Người cao tuổi, tại các câu lạc bộ... 

 2.3. Hoạt động chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần 

  UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm tạo điều kiện để 

Người cao tuổi tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, vui chơi giải trí; đồng 

thời, đã hỗ trợ kinh phí để Ban đại diện Người cao tuổi cấp huyện tổ chức các giải 

thể thao và tham gia hội thao tại tỉnh. Thực hiện Tháng hành động vì Người cao 

tuổi Việt Nam, nhiều hoạt động có ý nghĩa đã được các cấp Hội triển khai như hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe phù hợp với Người 

cao tuổi tại các câu lạc bộ và nhiều hoạt động có ý nghĩa khác thu hút đông đảo 

Người cao tuổi tham gia hoạt động vui khỏe, có ích. 

 2.4. Công tác thực hiện chính sách BTXH đối với Người cao tuổi 

- Về công tác chúc mừng thọ các cụ theo quy định. Đến nay, hầu hết Hội 

người cao tuổi các xã, thị trấn đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã tổ chức mừng 

thọ cho các cụ trong diện mừng thọ là 236 cụ. 

 - Về công tác chính sách phối hợp Phòng LĐTB&XH huyện đã làm tốt công 

tác này và công tác bảo trợ xã hội, đến nay hàng tháng có 386 người được hưởng 

trợ cấp xã hội, có 205 cụ hưởng trợ cấp người có công với cách mạng.  
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   (Có phụ lục kèm theo) 

- Về BHYT: Có 591 cụ được hưởng BHYT. 

 2.5. Hoạt động nâng cao đời sống vật chất 

 UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động-TB&XH thường xuyên phối hợp với 

UBND các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền phổ biến các chính sách trợ giúp 

các đối tượng BTXH, rà soát lập hồ sơ trợ cấp cho Người cao tuổi theo quy định, 

nhờ vậy việc xác lập hồ sơ cho tất cả đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp đều kịp 

thời. Việc chi trả trợ cấp hàng tháng được thực hiện đúng đối tượng, kịp thời, 

không để xảy ra thiếu sót. 

 UBND các xã, thị trấn phối hợp với Ban đại diện hội Người cao tuổi cấp 

huyện tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 236 cụ đảm bảo trang trọng, tình nghĩa, kịp 

thời, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn hóa truyền thống của dân tộc theo đúng 

quy định của Trung ương và của tỉnh. 

  Để làm tốt chính sách pháp Luật đối với Người cao tuổi, các chủ trương của 

Đảng, các quy định của Nhà nước, Ban Đại diện Hội người cao tuổi huyện cùng 

Hội người cao tuổi các xã, thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, kêu 

gọi sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu hỗ trợ cho 83 cụ 

từ 90 tuổi trở lên với số tiền 200.000đ/cụ/tháng đến hết đời. 

 2.6. Việc bố trí kinh phí thực hiện các chính sách đối với Người cao tuổi 

 - Trong năm 2019 đã chi 1.250.640.000 đồng trợ cấp Bảo trợ xã hội hàng 

tháng cho 386 đối tượng.  

 2.7. Tình hình hoạt động, nhân rộng mô hình chăm sóc và phát huy vai 

trò Người cao tuổi 

 Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh, tham gia cùng con cháu, dân làng, cụ thể như hiến đất, tham gia ngày 

công, sữa chữa đường làng, tăng gia sản xuất... 

 Hiện có 320 cụ tham gia sinh hoạt ở 15 câu lạc bộ, mô hình (như cầu lông, 

bóng bàn, cờ tướng, câu lạc bộ thơ ca, câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, mô hình môi 

trường xanh - sạch - đẹp, Ông bà mẫu mực - Con cháu hiếu thảo ngoan hiền, 

miệng nói lời hay, tay làm việc tốt...) 

 II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được. 

- Nhìn chung, công tác người cao tuổi trên địa bàn huyện được sự quan tâm 

đúng mức của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, về cơ bản Luật người cao 

tuổi và các chính sách liên quan đến người cao tuổi đều được các sở, ngành, huyện, 

các tổ chức, đoàn thể chính trị-xã hội liên quan đã xây dựng kế hoạch và triển khai 

thực hiện nội dung thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, bám sát nhiệm 

vụ chính trị, kinh tế, xã hội của cơ quan, đơn vị và tình hình thực tiễn của người 

cao tuổi. 
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- Các chính sách đối với người cao tuổi đã được thực hiện. Các địa phương 

đã thực hiện trợ cấp xã hội, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người từ đủ 80 tuổi trở lên 

theo quy định của Luật Người cao tuổi. 

- Công tác thông tin, tuyên truyền được các cấp, các ngành quan tâm. Nhận 

thức về vấn đề người cao tuổi của người dân nói chung, cũng như của các cấp ủy, 

chính quyền và bản thân người cao tuổi từng bước được nâng lên, đã phát huy 

được truyền thống đạo lý “kính lão trọng thọ” của dân tộc trong hoạt động chăm 

sóc phụng dưỡng người cao tuổi. 

- Công tác chúc thọ, mừng thọ được tiếp tục duy trì và phát huy: Các cấp 

chính quyền đã tổ chức mừng thọ người cao tuổi theo quy định hiện hành. 

- Các phong trào hoạt động của người cao tuổi có chất lượng và hiệu quả. 

Người cao tuổi có nhiều hoạt động phát huy vai trò, tham gia các công tác Đảng, 

chính quyền và đoàn thể tại cơ sở, tham gia các Câu lạc bộ dưỡng sinh, thể thao, 

văn nghệ ... đặc biệt là hoạt động hỗ trợ đối với người cao tuổi cô đơn, người cao 

tuổi thuộc hộ nghèo đã có những chuyển biến tích cực, tiếp cận và thụ hưởng 

những chính sách tương đối toàn diện từ lĩnh vực văn hóa, xã hội, hoạt động thể 

dục thể thao, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên. 

 2. Khó khăn, tồn tại 

  - Hầu hết người làm công tác hội đều là Người cao tuổi, việc đi lại rất khó 

khăn. 

- Cán bộ làm công tác hội còn yếu về năng lực, bản thân còn thiếu nhiệt tình, 

vẫn còn trọng hình thức, hành chính hóa. 

- Đa số cán bộ làm công tác hội đều là người cao tuổi nên việc sử dụng máy 

móc, công nghệ thông tin gặp nhiều khó khăn, chủ yếu lấy uy tín làm công tác vận 

động và làm việc. 

 - Việc thành lập Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT tại cơ sở còn gặp 

khó khăn khi huy động nguồn quỹ ban đầu. Nhiều nơi thành lập Quỹ chủ yếu do 

bản thân Người cao tuổi tự đóng góp, chưa huy động được nguồn lực xã hội. 

 - Việc phối hợp giữa hội Người cao tuổi các xã, thị trấn với công chức 

Thương binh xã hội cùng cấp có lúc chưa kịp thời trong việc điều tra khảo sát, lập 

danh sách Người cao tuổi từ 80 tuổi để đề nghị hưởng chế độ bảo trợ xã hội.  

 III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN CÔNG TÁC 

NGƯỜI CAO TUỔI, CÁC CHÍNH SÁCH NGƯỜI CAO TUỔI NĂM 2020 

 1. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi và các chính 

sách hỗ trợ đối với Người cao tuổi, đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời.  

 2. Tăng cường công tác truyền thông về Luật Người cao tuổi và trong Tháng 

hành động vì Người cao tuổi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, 

các ngành và toàn xã hội trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò Người cao 

tuổi. 
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 3. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương 

sáng” trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh”. Động viên Người cao tuổi sống vui, sống khỏe, có ích, tạo điều kiện 

cho Người cao tuổi tham gia vào các hoạt động của xã hội. 

 4. Phối hợp khảo sát, lập danh sách các đối tượng Người cao tuổi nghèo, 

Người cao tuổi cô đơn, tàn tật, người từ đủ 80 tuổi đề nghị các cấp hưởng trợ cấp 

bảo trợ xã hội được kịp thời.  

 5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chính sách bảo trợ 

xã hội đối với người cao tuổi. 

 Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chính sách pháp Luật Người cao tuổi 

năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi./. 
Nơi nhận: 

- Sở LĐ-TBXH; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Hội người cao tuổi huyện; 

- Thành viên Ban công tác NCT;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT,TH. 

 

 

 

 

              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

             KT. CHỦ TỊCH 

             PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

              Vương Văn Tuyên 
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PHU LỤC BÁO CÁO 

Số liệu công tác người cao tuổi năm 2019 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2019 của UBND 

huyện Ngọc Hồi) 

 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Số liệu 

I Thông tin chung   

1 Tổng dân số trung bình Người 56.824 

2 Tổng số hộ dân Người 16.269 

3 Số hộ có NCT Người  

4 Tổng số NCT từ đủ 60 - 80 tuổi Người 4.106 

5 Trong đó: NCT 80 tuổi trở lên đang hưởng BTXH Người 358 

6 Số NCT hộ nghèo Người 24 

7 Số NCT cận nghèo Người  

8 Số NCT là người dân tộc thiểu số Người  

9 Số NCT khuyết tật Người 04 

II Chăm sóc sức khỏe NCT   

1 Số NCT có thẻ BHYT Người 591 

2 Trong đó: Người có công 

                 Người BTXH 

Người 

Người 

205 

386 

3 Số nhân viên y tế được đào tạo về lão khoa Người 
 

 

4 Số NCT được lập hồ sơ theo dõi sức khoẻ (theo quy 

định tại thông tư số 35/2011/TT-BYT) 

Lượt/người 1.494 

5 Số người cao tuổi được phổ biến kiến thức về chăm 

sóc và tự chăm sóc sức khỏe. 

Người  

6 Tổng kinh phí thực hiện chăm sóc NCT tại cộng 

đồng 

Người  

III Chăm sóc vật chất, bảo trợ xã hội và hỗ trợ NCT   

1 Số NCT đang hưởng trợ cấp người có công cách 

mạng hàng tháng 

Người 205 

2 Số người cao tuổi đang hưởng lương hưu Người  

3 Số NCT đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng Người  

4 Số NCT hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng Người 386 

4.1 Trong đó: NCT 80 tuổi thuộc hộ nghèo,không có 

người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có 

người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng 

người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng 

tháng 

Người 24 

4.2 Số NCT đủ 80 tuổi đang hưởng trợ cấp hàng tháng Người 358 

4.3 Số NCT đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở BTXH Người  

4.4 Số NCT hưởng trợ cấp hàng tháng theo Luật người 

khuyết tật. 

Người 4 
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4.5 Số NCT đang sống trong nhà tạm, nhà dột nát Người  

IV Chăm sóc tinh thần đối với NCT Người  

1 Tổng số câu lạc bộ các loại của NCT CLB 15 

2 Số NCT tham gia các CLB Người 320 

3 Số xã, phường có CLB Liên thế hệ tự giúp nhau hoặc 

các mô hình CLB tương tự 

xã  

4 Tổng số NCT trong độ tuổi được chúc thọ mừng thọ 

theo quy định 

Người  

236 

5 Số lượt NCT được thăm hỏi, tặng quà dịp lễ tết, ốm 

đâu. 

Lượt  

V Phát huy vai trò NCT Người  

1 Số NCT tham gia hoạt động kinh tế, tạo thu nhập Người 300 

2 Số NCT được hỗ trợ trong hoạt động kinh tế Người  

3 Số NCT là chủ trang trại, cơ sở sản xuất kinh doanh, 

chủ hộ kinh doanh cả thể tại địa phương. 

Người 106 

4 Số NCT tham gia công tác xã hội từ thôn trở lên Người 63 

VI Các loại quỹ đối với NCT Người  

1 Tổng số tiền huy động trong năm của Hội NCT Triệu đồng 297 

2 Số xã, phường có quỹ chăm sóc NCT và phát huy vai 

trò NCT 

xã 8 

3 Sổ tiền chi trong năm của quỹ Triệu đồng  

VII Hội người cao tuổi   

1 Số huyện, thị xã, thành lập Hội NCT Huyện  

2 Số huyện, thị xã thành lập ban đại diện NCT Huyện 1 

3 Số xã, thị trấn thành lập hội NCT xã 8 

4 Tổng số hội viên Hội NCT Người 4.106 

5 Trong đó số hội viên từ 60 tuổi trở lên Người 3.515 
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