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BÁO CÁO 

Công tác ngƣời cao tuổi 6 tháng đầu năm 2019 

và phƣơng hƣớng nhiệm vụ cuối năm  

 
  

Thực hiện Công văn số 702/SLĐTBXH-BTXH ngày 06/6/2019 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo kết quả thực 

hiện công tác người cao tuổi 6 tháng đầu năm 2019, UBND huyện Đình Lập báo 

cáo như sau: 

I. TÌNH HÌNH CHUNG  

Đình Lập là huyện vùng cao biên giới; dân số hơn 29.000 người; địa bàn 

rộng, dân cư thưa thớt, phân bố không đồng đều; trình độ dân trí còn hạn chế; 

giao thông đi lại khó khăn. Theo số liệu điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2018, 

tổng số hộ dân toàn huyện là 7.202 hộ, trong đó có 1.655 hộ nghèo chiếm 

22,98%, 1.092 hộ cận nghèo chiếm 15,16%. 

Trong những năm qua, kinh tế, văn hoá, xã hội ngày càng phát triển, đời 

sống nhân dân được nâng cao, người cao tuổi (NCT) trên địa bàn huyện được 

quan tâm, ổn định cuộc sống về vật chất và tinh thần. Toàn huyện có 1.836 hộ có 

từ một NCT trở lên (trong đó số hộ có NCT sống một mình hoặc chỉ có NCT sống 

với nhau là 26 hộ) với tổng số 3.056 NCT; tỷ lệ hộ có NCT thuộc diện hộ nghèo 

là 8,23%, tỷ lệ người cao tuổi thuộc hộ nghèo là 11,06%, số NCT là người khuyết 

tật nặng và đặc biệt nặng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là 32 người, số 

người cao tuổi đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng theo Luật Người 

cao tuổi là 295 người. Đến nay, 12/12 xã, thị trấn đã thành lập Hội người cao tuổi 

với số hội viên 2.635/3.056 NCT.  

 II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

Cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm chỉ đạo cơ 

quan chức năng, Hội NCT huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp triển khai thực 

hiện thường xuyên các chế độ, chính sách về công tác bảo trợ xã hội nói chung và 

NCT nói riêng theo Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi; 

Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật; Nghị định số 

136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp 

xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các văn bản hướng dẫn của cấp trên đối 

với NCT. 

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 10/5/2019 về 

thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn huyện 
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Đình Lập năm 2019; Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 10/5/2019 về thực hiện 

Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau năm 2019 trên địa 

bàn huyện Đình Lập.  

Ban Đại diện Hội NCT huyện ban hành các văn bản chỉ đạo Hội NCT cơ 

sở tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và phát huy vai trò NCT trên 

địa bàn huyện. 

 III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT NCT VÀ CHÍNH SÁCH 

ĐỐI VỚI NCT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 

1. Công tác tuyên truyền 

Cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng, Hội NCT 

huyện, UBND các xã, thị trấn thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền lồng 

ghép các chế độ, chính sách bảo trợ xã hội đối với mọi người dân nói chung và 

NCT nói riêng theo Nghị định số 06/2011/NĐ-CP, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP, 

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của cấp 

trên về công tác NCT, đến các hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện 

được hưởng chính sách xã hội nắm và triển khai thực hiện chăm sóc NCT. 

 2. Công tác chăm sóc sức khỏe NCT 

 - Tổng số NCT có thẻ Bảo hiểm y tế là 3.056/3.056 người, đạt 100% (trong 

đó: Thẻ bảo hiểm y tế được cấp là 3.032 người, thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện là 24 

người), đảm bảo 100% NCT khi ốm đau được khám, chữa bệnh miễn phí theo quy 

định. 

 - Công tác chăm sóc sức khỏe cho NCT theo Thông tư số 35/2011/TT-

BYT ngày 15/10/2011 của Bộ Y tế như: Số người được khám sức khỏe định kỳ ít 

nhất 1 lần/năm là 768 người; Số NCT được lập sổ theo dõi sức khỏe là 98 người; 

số NCT được tuyên truyền phổ biến kiến thức về chăm sóc và tự chăm sóc sức 

khỏe là 1.023 người; số người bị tàn tật, di chứng chấn thương, tai nạn, tai biến, 

bệnh mạn tính được phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng là 86 người; tỷ lệ 

NCT có bệnh mạn tính, không lây nhiễm là 93%; tỷ lệ lượt NCT đến khám, chữa 

bệnh tại cơ sở y tế trên tổng số lượt người đến khám chữa bệnh là 26%. 

 - Công tác chăm sóc sức khỏe cho NCT được thực hiện thường xuyên, 

NCT được ưu tiên khám chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe định kỳ; việc hỗ trợ khám 

chữa bệnh khi NCT bị bệnh nặng, không đi lại được cũng được quan tâm triển 

khai thực hiện. 

 3. Công tác chăm sóc đời sống vật chất và bảo trợ xã hội 

- Số NCT đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo Luật NCT tại cộng 

đồng là 295 người (trong đó 289 người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, 

trợ cấp BHXH, 6 người thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền 

phụng dưỡng); số NCT hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo Luật Người khuyết 

tật là 32 người; hàng tháng NCT được nhận tiền trợ cấp xã hội đúng thời gian, đủ 

số tiền theo quy định.  

- Trong 6 tháng đầu năm tiếp nhận và giải quyết kịp thời 37 hồ sơ, trong 

đó: 17 hồ sơ cho NCT hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; 20 hồ sơ cho thôi hưởng 
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trợ cấp xã hội hàng tháng và hỗ trợ mai táng phí (trong đó có 15 hồ sơ được hỗ 

trợ chi phí mai táng). 

- Thủ tục, quy trình xác định đối tượng hưởng các chính sách thực hiện 

theo quy định tại các Nghị định số 06/2011/NĐ-CP, Nghị định số 28/2012/NĐ-

CP, Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ.  

 Nguồn kinh phí trợ cấp cho NCT được bố trí trong nguồn chi đảm bảo xã 

hội của ngân sách huyện hàng năm, đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. 

 4. Công tác chăm sóc đời sống tinh thần, xã hội 

 - Trên địa bàn huyện thành lập được 8 câu lạc bộ thể dục, văn hóa, văn 

nghệ cho NCT (có 5 câu lạc bộ hoạt động) với 292 người tham gia. 

 - Đưa môn bóng chuyền hơi vào luyện tập cho NCT thường xuyên, thu hút 

được nhiều người tham gia, tạo nguồn động viên, nâng cao sức khỏe cho NCT.   

- Tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 293 người, tổng kinh phí 88,6 triệu 

đồng. Thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, tết, ốm đau, phúng viếng NCT qua đời được kịp 

thời. 

5. Một số công tác khác của Hội NCT 

- Phát huy vai trò của NCT, đến nay toàn huyện có 238 NCT tham gia 

công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể; có 402 NCT tham 

gia công tác khuyến học, thanh tra nhân dân, hòa giải, tổ an ninh. 

- Thu Hội phí và các nguồn quỹ được triển khai thực hiện, kết quả như sau: 

+ Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT, số tiền: 26,4 triệu đồng. 

+ Tổng số tiền huy động trong năm của Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò 

NCT đang triển khai thực hiện. 

(Cụ thể có biểu kèm theo) 

 IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 1. Thuận lợi 

 - Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 

cơ quan chức năng, các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện các chế độ 

chính sách theo các văn bản của nhà nước đối với người cao tuổi được thường 

xuyên. 

 - Điều kiện kinh tế xã hội ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày 

càng được nâng cao về vật chất và tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi để con cháu 

chăm sóc NCT ngày càng tốt hơn. 

 2. Khó khăn 

- Còn có NCT sống trong hộ nghèo, hộ khó khăn có mức thu nhập thấp. 

- Số NCT được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ít; NCT được hưởng chế độ 

bảo trợ xã hội hàng tháng mức trợ cấp thấp; còn có một số NCT thuộc hộ nghèo, 
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NCT sống một mình hoặc chỉ có NCT sống với nhau có mức thu nhập thấp nên 

đời sống còn nhiều khó khăn. 

- Còn có trường hợp NCT đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng nhưng 

chưa làm hồ sơ để hưởng trợ cấp xã hội (làm hồ sơ hưởng chậm so với quy định). 

- Chưa có các khu vui chơi, giải trí, văn nghệ, thể thao dành cho NCT. 

- Kết quả huy động các nguồn quỹ và hội phí hàng năm chưa được nhiều, 

ngoài ra chưa huy động thêm được kinh phí từ các nguồn khác. 

3. Hạn chế  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến các đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về chăm sóc, phát huy vai trò NCT và các 

chính sách hỗ trợ NCT chưa thực sự sâu rộng đến tất cả các hộ gia đình có đối 

tượng bảo trợ xã hội.  

- Do đặc điểm điều kiện địa lý (địa hình chủ yếu là đồi núi, vực sâu) và 

nguồn lực còn hạn chế nên việc hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 

cho NCT còn nhiều khó khăn như: Xây dựng khu vui chơi, giải trí, văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao cho NCT chưa thực hiện được.  

- Trình độ dân trí của một số hộ dân có NCT còn thấp, chưa thực sự quan 

tâm thường xuyên đến NCT trong gia đình. 

 - Việc mở sổ theo dõi NCT tại các xã, thị trấn và các thôn, khu chưa chặt 

chẽ, cập nhật chưa thường xuyên. 

- Một số cán bộ làm công tác NCT ở xã, thị trấn, thôn, khu phố trình độ, 

năng lực còn hạn chế, chưa thực sự nhiệt tình. 

4. Nguyên nhân 

- Cấp ủy, chính quyền một số cơ sở chưa nhận thức đầy đủ nên chưa thực 

sự quan tâm công tác NCT. 

- Kinh phí thực hiện các chế độ chính sách và hỗ trợ khác cho NCT đều 

chủ yếu là ngân sách nhà nước. 

- Đa số NCT có thu nhập không ổn định, một số NCT có thu nhập trợ cấp 

xã hội hàng tháng thường xuyên, nhưng mức trợ cấp còn thấp so với nhu cầu tối 

thiểu hiện nay, một NCT hưởng lương hưu có đời sống tương đối ổn định nhưng 

lại ít NCT hưởng. 

- Cơ sở vật chất khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao dành cho NCT là 

chưa có.  

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Đề nghị tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về công tác NCT cho cán bộ 

từ  huyện đến xã, thị trấn và thôn, khu. 

- Hỗ trợ thêm kinh phí cho các hoạt động về công tác NCT. 

VI. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ CUỐI NĂM 2019 
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1. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chăm sóc và phát huy 

vai trò NCT. 

2. Các cơ quan chức năng, đoàn thể của huyện tiếp tục phối hợp với 

UBND các xã, thị trấn triển khai rà soát, nắm tình hình và thực hiện các chế độ, 

chính sách trợ giúp xã hội cho NCT kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho NCT 

tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao. 

3. Tiếp tục thực hiện thăm hỏi, tặng quà kịp thời cho NCT khi ốm đau; 

tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động, nhân dân quyên 

góp xây dựng “Quỹ chăm sóc phát huy vai trò NCT” được nhiều hơn. 

Trên đây là báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập về công tác 

người cao tuổi 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ cuối năm./.  
 

 

Nơi nhận:                                                                               

- Sở LĐ-TB và XH (b/c);                                                               

- CT, các PCT UBND huyện (eOffice); 

- Phòng LĐTBXH-DT; 

- Hội Người cao tuổi huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Vi Văn Đông 
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SỐ LIỆU LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
(Kèm theo Báo cáo số             /BC-UBND ngày        /6/2019 của UBND huyện) 

 

ST

T 
Nội dung 

Đơn vị 

tính 

Số liệu 

Năm 

2018 

6 tháng 

đầu năm 

2019 

1 Số NCT đang hưởng trợ cấp người có công với cách mạng Người 145 142 

2 Số NCT đang hưởng trợ cấp BTXH hàng tháng theo Luật NCT Người 318 295 

2.1 Số NCT từ 60 đến dưới 80 tuổi (thuộc hộ nghèo, không có người 

có nghĩa vụ và quyền chăm sóc) 
Người 

6 6 

2.2 Số NCT từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp 

BHXH hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng 
Người 312 289 

2.3 Số NCT đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở BTXH, được nhận 

chăm sóc tại cộng đồng 
Người 

  

3 Số NCT hưởng trợ cấp hàng tháng theo Luật Người khuyết tật Người 33 32 

4 Số cơ sở nuôi dưỡng/chăm sóc NCT công lập Cơ sở   

5 Số NCT nuôi dưỡng trong cơ sở công lập Người   

6 Số cơ sở nuôi dưỡng/chăm sóc NCT dân lập Cơ sở   

7 Số NCT nuôi dưỡng trong cơ sở dân lập Người   

8 Số NCT được chúc thọ, mừng thọ theo quy định Người 307 293 

Trong đó: -    NCT đủ tuổi 70,75 được chúc thọ: Người 181 187 

- NCT đủ tuổi 80,85 được chúc thọ: Người 104 79 

- NCT đủ tuổi 90,95 được chúc thọ:  Người 18 23 

- NCT đủ tuổi 100 được chúc thọ:  Người 2 0 

- NCT trên 100 tuổi được chúc thọ:  Người 2 4 

9 Số cán bộ được tập huấn về công tác NCT các cấp Người 53  
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