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I. Kết quả thực hiện công tác người cao tuổi năm 2022  

1. Các văn bản chỉ đạo 

- Chương trình phối hợp số 2448/CT-BVHTTDL-HNCT ngày 08 tháng 

7 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Người cao tuổi Việt 

Nam về việc phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Hội Người 

cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2022 -2026 

- Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc Thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe người cao 

tuổi tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2030 

- Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc 

bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025 

- Kế hoạch số 1769/KH-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Thực hiện “Tháng hành động vì Người cao 

tuổi Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022. 

2. Kết quả thực hiện  

2.1. Công tác thực hiện, triển khai, tham mưu các văn bản chỉ đạo 

- Quán triệt, chỉ đạo thống nhất về nhận thức và hành động trong việc 

chỉ đạo, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, và du lịch, 

chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình và xã hội. Tuyên 

truyền nâng cao chất lượng của các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao phù hợp với nhu cầu người cao tuổi, nhân rộng các loại hình Câu lạc bộ 

cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc chăm lo đời sống 

văn hóa, tinh thần cho người cao tuổi. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị cơ sở về chuyên môn, kỹ thuật để 

người cao tuổi thường xuyên được tham gia hoạt động văn hóa, giải trí, du 

lịch, tập luyện thể dục dưỡng sinh và các môn thể thao phù hợp với sức khỏe, 

tâm lý người cao tuổi. 

- Cung cấp thông tin, tài liệu, hướng dẫn người cao tuổi tham gia tập 

luyện, học tập, nghiên cứu về hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, du lịch. 
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- Qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch và gia đình 

góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi. Các cấp hội luôn 

quan tâm, chú trọng đến đời sống văn hóa, tinh thần của mỗi hội viên, mỗi cá 

nhân người cao tuổi cũng ý thức trong việc nâng cao sức khỏe, thường xuyên 

tập luyện thể thao, tham gia các hoạt động văn nghệ cải thiện trí và lực. 

- Năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2022 về tổ chức 

các hoạt động thi đấu thể thao cấp tỉnh và tham gia giải khu vực, toàn quốc 

năm 2022 trong đó Sở VHTTDL phối hợp tổ chức Giải Bóng chuyền hơi 

trung, cao tuổi tỉnh Cao Bằng năm 2022 và giải Bóng chuyền hơi trung, cao 

tuổi Toàn quốc năm 2022. 

- Xây dựng dự thảo và tổ chức ký kết chương trình phối hợp về tổ chức 

các hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Hội Người cao tuổi giai đoạn 

2022 - 2026. 

2.2. Công tác phối hợp 

- Phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, gia đình và nhân dân trong 

việc chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình và xã hội. 

Động viên, khích lệ, hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 

dục thể thao phù hợp với người cao tuổi. Tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, 

thể dục thể thao người cao tuổi các cấp; Chuẩn bị lực lượng, vận động viên, 

thành lập đoàn tham gia thi đấu “Giải bóng chuyền hơi trung, cao tuổi toàn 

quốc” năm 2022 tại tỉnh Cao Bằng với 85 vận động viên tham gia. 

- Phối hợp với Sở Y tế, tổ chức, triển khai các hoạt động lồng ghép các 

nội dung chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào các Chương trình, Dự án 

khác có liên quan; Phối hợp nghiêm cứu, rà soát bổ sung chỉ tiêu chăm sóc 

Người cao tuổi vào hương ước, quy ước xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, 

xóm, tổ dân phố văn hóa trong toàn tỉnh; Phối hợp hướng dẫn tổ chức các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao các cuộc hội thảo và xây dựng 

môi trường thân thiện với người cao tuổi. 

2.3. Hướng dẫn, kiểm tra  

Chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra giám sát của các cấp hội trong việc 

thực hiện Luật, điều lệ Người cao tuổi, các chính sách đối với người cao tuổi, tổ 

chức và hoạt động Hội các cấp theo quy định. Tăng cường kiểm tra các dịch vụ 

du lịch, thể thao thực hiện giảm giá vé cho người cao tuổi. Các đơn vị như Ban 

quản lý các Di tích quốc gia đặc biệt, Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và 

Nghệ thuật đã thực hiện giảm giá vé dịch vụ cho người cao tuổi. 

3. Đánh giá chung 

- Ưu điểm: Công tác chỉ đạo, triển khai các hoạt động đối với người cao 

tuổi được triển khai kịp thời, đồng bộ với nhiều nội dung, đa dạng trên các 

mặt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, và gia đình, nâng cáo nhận thức của  

mọi tầng lớp nhân dân, luôn quan tâm, chú trọng đến đời sống văn hóa, tinh  
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thần, nâng cao sức khỏe, cải thiện cả trí và lực đối với người cao tuổi. 

- Hạn chế: Trong thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 

nên việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chưa đảm bảo, công tác phối hợp 

tổ chức các hoạt động cho người cao tuổi còn hạn chế. 

II. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2023 

1. Thường xuyên tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của nhà nước, các chính sách liên quan đến người cao tuổi. Triển 

khai, ban hành, thực hiện các văn bản liên quan đến công tác người cao tuổi. 

2. Quan tâm tổ chức các giải đấu thể thao, các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ quần chúng cho người cao tuổi. 

3. Tiếp tục phối hợp với Sở Y tế nghiên cứu, rà soát, bổ sung chỉ tiêu 

chăm sóc người cao tuổi vào hương ước, quy ước xây dựng gia đình, cơ quan, 

đơn vị, xóm, tổ dân phố văn hóa trong toàn tỉnh. Xây dựng tiêu chí, tiêu 

chuẩn đánh giá, công nhận xóm, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa gắn liền 

với tiêu chí chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. 

4. Tiếp tục phối hợp với Sở Y tế và các ban nghành liên quan hướng 

dẫn tổ chức các hoạt động, các cuộc hội thảo và xây dựng môi trường thân 

thiện với người cao tuổi, lồng ghép nội dung chăm sóc sức khỏe người cao 

tuổi vào các Chương trình, Dự án khác có liên quan; 

5. Tiếp tục phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tham 

mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm tạo điều kiện về cơ chế, 

chính sách, cơ sở vật chất, triển khai các chương trình, kế hoạch, các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giải trí, du lịch đối với người cao 

tuổi; Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, hướng dẫn viên người cao 

tuổi về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; Xây dựng, củng cố, hoàn thiện và 

mở rộng các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, du lịch, thể dục thể thao và sức 

khỏe của người cao tuổi. Hỗ trợ tạo điều kiện cho thành viên các Câu lạc bộ 

liên hệ tự giúp nhau tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, dưỡng sinh, 

văn nghệ. Lồng ghép nguồn lực từ Đề án, chương trình, dự án nhằm hỗ trợ 

thực hiện nhân rộng các Câu lạc bộ. 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác người cao tuổi năm 2022, phương 

hướng, nhiệm vụ công tác người cao tuổi năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch./. 
Nơi nhận: 
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, QLTDTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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