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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊNVÀ MÔI TRƯỜNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /KH-STNMT Bắc Kạn, ngày         tháng 7 năm 2020 
  

KẾ HOẠCH 

Thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 354/KH-BCTNCT ngày 24/6/2020 của Ban Công 

tác người cao tuổi về việc thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt 

Nam” trên địa bàn tỉnh năm 2020. 

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch thực hiện “Tháng hành 

động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020 với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chức, viên 

chức, người lao động 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. 

Quan tâm 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. 

Động viên hội viên Hội người cao tuổi các cấp và người cao tuổi trên địa 

bàn tỉnh, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, xây 

dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt 

Nan “Tuổi cao - Gương sáng”. 

II. NỘI DUNG 

1. Chủ đề Tháng hành động: Tháng hành động vì người cao tuổi Việt 

Nam năm 2020 có chủ đề: “Chăm sóc và phát huy vai trò của người cao 

tuổi”. 

2. Nội dung thực hiện 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo 

Sở, các phòng, đơn vị về pháp luật, chính sách đối với người cao tuổi; thuận lợi, 

khó khăn và những thách thức của quá trình già hóa dân số. 
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Lồng ghép, phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật, 

Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012-

2020; Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 

2016-2020; Huy động mọi nguồn lực, xã hội hóa để tham gia công tác chăm sóc 

và phát huy vai trò của người cao tuổi.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm tuyên 

truyền, vận động công chức, viên chức và người lao động có hoạt động cụ thể, 

thiết thực để thực hiện tốt kế hoạch này. 

2. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường đăng tải tin 

bài tuyên truyền về Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020. 

3. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị 

trực thuộc trong việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì 

người cao tuổi Việt Nam năm 2020, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Công tác 

người cao tuổi tỉnh (qua Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh) trước ngày 

04/11/2020. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt 

Nam” năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Hội người cao tuổi tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị (t/h); 

- Các tổ chức đoàn thể (p/h); 

- Lưu: VT, VP (Hạnh). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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