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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án “Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ 

tự giúp nhau” năm 2022 trên địa bàn huyện Đình Lập  

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 47/KH-SLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội  tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Đề án “Nhân rộng mô hình 

Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế 

hoạch số 259/KH-UBND ngày 23/12/2020 của UBND huyện Đình Lập về 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 huyện Đình Lập. 

UBND huyện Đình Lập xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “nhân 

rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau” năm 2022 trên địa bàn huyện 

Đình Lập với những nội dung cụ thể như sau: 

 I. MỤC TIÊU   

1. Mục tiêu chung  

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

viết tắt là CLB) 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 bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới và bảo vệ 

quyền lợi người cao tuổi. 

- Góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ 

theo Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 về thực hiện Nghị quyết số 21-

NQ/TW ngày 25/10/2017 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 giai đoạn 2021-2030. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB đã được thành lập giai 

đoạn 2016 - 2020 và phấn đấu phát triển thêm 01 câu lạc bộ trong năm 2022. 

- Các CLB phấn đấu bảo đảm chất lượng về cơ cấu, thành phần (mỗi CLB có 

từ 50 - 70 thành viên, trong đó 60% - 70% là phụ nữ, 60% - 70% là NCT, 30 - 40% 

là người trẻ tuổi; ưu tiên người có hoàn cảnh khó khăn). 
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- Có ít nhất 50% CLB thực hiện đủ các hoạt động và được quản lý tốt để có 

ít nhất 50% thành viên được vay vốn 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. 

- 100% CLB có quỹ để tăng thu nhập và quỹ hoạt động do CLB tự quản lý 

theo quy chế do CLB ban hành.  

- Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, kiến nghị về mô hình CLB. 

II. NỘI  DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Lựa chọn thành lập 01 mô hình CLB tại các xã, thị trấn; tổ chức ra mắt 

xây dựng quy chế, nội dung, huy động nguồn lực để tổ chức thực hiện. 

2. Tổ chức phổ biến tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về nội 

dung hoạt động mô hình, điển hình CLB và tác động của mô hình trong công tác 

chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi thông qua các hình thức thông tin 

truyền thông, hội nghị, tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm... 

3. Nội dung hoạt động của CLB 

- Giúp nhau phát triển kinh tế tăng thu nhập giảm nghèo: Huy động nguồn 

lực từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân và vận động hội viên thông qua tổ chức tiết 

kiệm và thực hiện các hoạt động gây quỹ tập thể khác để hỗ trợ cho thành viên vay 

tăng thu nhập: Buôn bán, chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh nhỏ...; 

- Hoạt động chăm sóc sức khỏe: CLB tổ chức tập thể dục dưỡng sinh, phối 

hợp các cơ sở y tế tổ chức truyền thông về chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe định 

kỳ và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và hỗ trợ các thành viên tiếp cận bảo hiểm y tế; 

- Hoạt động chăm sóc tại nhà thông qua các tình nguyện viên: Mỗi CLB tổ 

chức đội tình nguyện viên có ít nhất 05 tình nguyện viên nhằm chăm sóc cho những 

trường hợp cần giúp đỡ tại nhà với các hoạt động đa dạng như trò chuyện, nấu cơm, 

giặt quần áo, giúp đỡ việc nhà…; 

- Hoạt động tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng: Các thành viên CLB tự bàn 

bạc và tình nguyện giúp nhau về ngày công, tiền, hiện vật, hoặc kỹ thuật... Đặc biệt 

CLB tổ chức các hoạt động cộng đồng như dọn vệ sinh thôn xóm, bảo vệ môi 

trường xây dựng nông thôn mới ...; 

- Hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích: CLB tổ chức các buổi sinh hoạt, truyền 

thông, phổ biến kiến thức làm ăn, nâng cao sức khỏe và các chế độ chính sách... 

giúp người cao tuổi tự tin hơn; 

- Hoạt động chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần thông qua văn hóa văn 

nghệ, thăm hỏi, giao lưu: Các CLB đều có tổ văn nghệ để các thành viên tham gia 

hát, múa, thơ, tiểu phẩm ... trong mỗi buổi sinh hoạt và biểu diễn trong các dịp hội 

họp của cộng đồng và các thành viên thăm hỏi, động viên lẫn nhau; 
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- Hoạt động vận động nguồn lực: CLB có các hình thức vận động nguồn lực 

từ các tổ chức cá nhân, hội viên có điều kiện kinh tế khá giả để hỗ trợ người cao 

tuổi gặp khó khăn. 

4. Phối hợp tổ chức tập huấn, cung cấp các tài liệu hỗ trợ cho CLB về cách 

quản lý và tổ chức các hoạt động như: Lập kế hoạch, vay vốn, tổ chức chăm sóc 

sức khỏe, vận động nguồn lực, trao đổi thông tin kinh nghiệm, mô hình sản xuất, 

kinh doanh, trồng trọt, dịch vụ có hiệu quả; hướng dẫn phát triển các ngành nghề 

truyền thông của địa phương phù hợp với sức khỏe và khả năng của người cao tuổi. 

5. Tổ chức họp giao ban định kỳ 6 tháng, hàng năm giữa các CLB, tạo điều 

kiện cho các CLB được trao đổi thông tin, kinh nghiệm, cập nhật kiến thức để vận 

hành vào việc quản lý, điều hành hoạt động của các CLB đạt hiệu quả. 

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan có liên quan đến 

các hoạt động chính của các CLB để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, giúp cho CLB tổ 

chức triển khai thực hiện có hiệu quả; tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm 

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các CLB liên thế hệ tự giúp nhau. 

7. Huy động nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức xã hội, các hội đoàn thể, doanh 

nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN  

1. Truyền thông về Đề án 

a) Nội dung: Thực hiện tuyên truyền để nâng cao nhận thức về tác động và 

hiệu quả của CLB về chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi (NCT). 

Tuyên truyền về gương điển hình CLB và tác động của mô hình trong công tác 

chăm sóc và phát huy vai trò NCT. 

b) Kinh phí thực hiện: Lồng ghép với các chương trình, kế hoạch khác để 

triển khai thực hiện. 

c) Đơn vị thực hiện: Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc chủ trì 

phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện, Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Truyền thông, UBND các xã, thị trấn thực hiện. 

2. Hỗ trợ thành lập và hoạt động của Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau  

a) Nội dung:   

- Trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên, xem xét lựa chọn địa bàn phù hợp, 

chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về thành viên, nhân sự Ban Chủ nhiệm, nguồn lực tài 

chính, quy chế hoạt động… để tiến hành thành lập 01 CLB năm 2022.  

- Xây dựng kế hoạch tổ chức duy trì sinh hoạt CLB có hiệu quả.  

- Đề nghị cấp trên hỗ trợ ban đầu cho CLB mới thành lập để mua sắm một số 

trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của CLB; ngoài ra CLB vận động nguồn lực từ 
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các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các hội đoàn thể, nhà hảo tâm, 

doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

 - Tổ chức Hội NCT các cấp tự quản, tự xây dựng, quản lý và huy động 

nguồn lực để nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn. 

b) Đơn vị thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối 

hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện và các cơ quan liên quan, UBND 

các xã, thị trấn thực hiện. 

3. Huy động nguồn lực, vận động các tổ chức, xã hội, doanh nghiệp tham 

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

a) Nội dung: 

- Ban Đại diện Hội NCT huyện phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, 

Xã hội - Dân tộc hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai Đề án 

phù hợp với điều kiện của địa phương; lồng ghép với chính sách phát triển kinh tế - 

xã hội; huy động sự tham gia của cấp ủy, chính quyền các cấp. 

- Ban Đại diện Hội NCT huyện phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện tuyên truyền, 

hướng dẫn các câu lạc bộ kiến thức sản xuất; lồng ghép nguồn lực từ chương trình 

phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới để hỗ trợ các CLB hoạt động. 

- Ban Đại diện Hội NCT huyện phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Văn hóa 

thông tin hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tuyên truyền, 

thể dục thể thao, dưỡng sinh, văn nghệ... của các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau. 

- Ban Đại diện Hội NCT huyện phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện và các đoàn thể huyện tham gia huy động nguồn lực để thành lập, quản lý và 

giúp đỡ các CLB hoạt động. 

b) Kinh phí thực hiện:  

- Huy động đóng góp từ nguồn xã hội hóa để nhân rộng mô hình CLB, vận 

động các tổ chức, cá nhân tài trợ hoặc tham gia thực hiện Đề án. 

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể lồng ghép nguồn lực của 

các chương trình, dự án khác tại địa phương để hỗ trợ thực hiện Đề án và chăm sóc 

NCT. 

- Huy động đóng góp từ các nguồn quỹ tại địa phương, từ hội viên hội NCT, 

cộng đồng và thành viên CLB Liên thế hệ tự giúp nhau theo quy định hiện hành, cụ 

thể: Cấp ủy, chính quyền các cấp hướng dẫn tạo cơ chế huy động nguồn lực từ 

nguồn đảm bảo an sinh xã hội, Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT, Quỹ tín 

dụng, các nguồn quỹ khác tại địa phương để hỗ trợ nguồn quỹ ban đầu và kinh phí 
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hoạt động cho các CLB. Huy động sự đóng góp của cá nhân, cộng đồng, của hội 

viên Hội NCT và các thành viên CLB. 

c) Đơn vị thực hiện: Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện chủ trì phối hợp 

với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, UBND các xã, thị trấn và các 

cơ quan liên quan thực hiện. 

4. Công tác tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật 

a) Nội dung: Phối hợp tập huấn, hướng dẫn Ban Chủ nhiệm các CLB về cách 

quản lý và tổ chức các hoạt động như: Lập kế hoạch, tổ chức chăm sóc sức khỏe, 

vận động nguồn lực, trao đổi thông tin kinh nghiệm, mô hình sản xuất, kinh doanh, 

trồng trọt, dịch vụ có hiệu quả; hướng dẫn phát triển các ngành nghề truyền thống 

của địa phương phù hợp với sức khỏe và khả năng của người cao tuổi. 

b) Kinh phí thực hiện: Nguồn huy động của các tổ chức cá nhân, đóng góp tự 

nguyện của thành viên câu lạc bộ, Quỹ chăm sóc và phát huy người cao tuổi của 

địa phương; nguồn kinh phí thực hiện công tác người cao tuổi, kinh phí hoạt động 

Ban công tác người cao tuổi huyện. 

 c) Đơn vị thực hiện: Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc chủ trì 

phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện, UBND các xã, thị trấn và 

các cơ quan liên quan thực hiện. 

  5. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết  

 a) Nội dung:  

- Phối hợp tổ chức các đoàn giám sát và hướng dẫn kỹ thuật tại chỗ cho các 

CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (giám sát mẫu, giám sát điểm...). 

 - Tiến hành kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm nhằm nâng 

cao hiệu quả hoạt động của CLB Liên thế hệ tự giúp nhau trên toàn huyện. 

 - Thực hiện công tác báo cáo, sơ kết, tổng kết.  

b) Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí hoạt động Ban Công tác Người cao 

tuổi huyện năm 2022. 

c) Đơn vị thực hiện:   

- Cơ quan chủ trì: Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, Ban Đại 

diện Hội người cao tuổi huyện.  

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

  Nguồn huy động của các tổ chức cá nhân, đóng góp tự nguyện của thành 

viên câu lạc bộ, Quỹ chăm sóc và phát huy người cao tuổi của địa phương; nguồn 
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kinh phí thực hiện công tác người cao tuổi, kinh phí hoạt động Ban công tác người 

cao tuổi huyện, kinh phí hỗ trợ của cấp trên và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, Ban Đại diện Hội người 

cao tuổi huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ 

chức triển khai thực hiện theo nội dung Kế hoạch đề ra; tổng hợp báo cáo năm, 

đánh giá kết quả thực hiện theo Kế hoạch. 

2. UBND các xã, thị trấn phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan, chỉ đạo 

triển khai thực hiện Đề án Mô hình Câu lạc bộ. 

UBND huyện Đình Lập đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các 

xã, thị trấn tổ chức triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận:  

- Sở LĐTB&XH; 

- CT, các PCT UBND huyện;  
- UBMTTQ và các Hội đoàn thể huyện;          

- Các phòng: LĐTBXH-DT, Tài chính- KH, 

 NN&PTNT, VHTT; 

- Trung tâm VHTT&TT;  

- Trung tâm y tế huyện;     

- Ban Đại diện Hội NCT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

                                      

             KT. CHỦ TỊCH 

            PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                 Tô Thị Hiến 
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