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giai đoạn 2021-2030 

 

Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 30/5/2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi giai 

đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung 

- Phát huy tối đa tiềm năng, vai trò, kinh nghiệm, tri thức của người cao 

tuổi tham gia vào các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, việc làm, kinh tế, 

chính trị của địa phương phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu, khả năng; thực hiện 
đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ của người cao tuổi. 

- Tăng cường sức khỏe về thể chất và tinh thần, phòng chống ngược đãi 
người cao tuổi; xây dựng môi trường thuận lợi để người cao tuổi tham gia các 

hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi, giải trí. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Giai đoạn 2022- 2025 

- Ít nhất 60% số xã, phường, thị trấn có loại hình câu lạc bộ văn hoá, văn 

nghệ, thể dục, thể thao của người cao tuổi; thu hút 50% người cao tuổi tham gia 
luyện tập thể dục, thể thao; ít nhất 10% người cao tuổi tham gia văn hoá, văn nghệ; 

- Ít nhất 80% người cao tuổi có khó khăn về tài chính, bị bạo lực, bạo 
hành được cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật trợ 

giúp pháp lý khi có nhu cầu; 

- 100% Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố 

có chuyên mục về người cao tuổi phát hành, truyền dẫn, phát sóng ít nhất 01 

lần/tuần; ít nhất 50% người cao tuổi tiếp cận và sử dụng được các sản phẩm 
công nghệ thông tin, truyền thông. 

b) Giai đoạn 2026- 2030 

- Ít nhất 90% số xã, phường, thị trấn có loại hình câu lạc bộ văn hoá, văn 

nghệ, thể dục, thể thao của người cao tuổi; thu hút 70% người cao tuổi tham 

gia luyện tập thể dục, thể thao; ít nhất 20% người cao tuổi tham gia văn hoá, 
văn nghệ; 
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- Ít nhất 90% người cao tuổi có khó khăn về tài chính, bị bạo lực, bạo 

hành được cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật trợ 

giúp pháp lý khi có nhu cầu; 

- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao các huyện, thành phố 

phát sóng chuyên mục người cao tuổi 02 lần/tuần; ít nhất 80% người cao tuổi tiếp 
cận và sử dụng được các sản phẩm công nghệ thông tin, truyền thông. 

II. NHIỆM VỤ  

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức  về  các vấn đề  

liên quan đến người cao tuổi 

 Tập trung tuyên truyền Luật Người cao tuổi, Thông tư 06/2012/TT-

BVHTTDL ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 

01 năm 2011 của Chính phủ về hỗ trợ người cao tuổi tham gia hoạt động văn hoá, 
thể thao, du lịch và tổ chức mừng thọ người cao tuổi tại cơ sở; Tuyên truyền, vận 

động dòng họ, gia đình, cộng đồng tham gia chăm sóc người cao tuổi, chung tay hỗ 
trợ, giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa, 

tuyên truyền các hoạt động và tuyên dương người cao tuổi tiêu biểu nhân các ngày 
kỷ niệm như Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6), Ngày Gia đình 
Việt Nam (28/6), Ngày quốc tế về người cao tuổi (01/10) hằng năm. 

 2. Hoạt động chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần cho người cao tuổi 

 - Hướng dẫn thành lập và phát triển các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể 

dục thể thao phù hợp với người cao tuổi ở địa phương; nhân rộng mô hình Câu lạc 
bộ liên thế hệ giúp nhau chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ổn định 
cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. 

- Phát triển các môn thể thao phù hợp với người cao tuổi tham gia tập luyện, 

thi đấu; tổ chức các giải thể thao, hội thi, hội diễn văn hóa văn nghệ, vui chơi giải 
trí dành cho người cao tuổi hàng năm. 

- Hệ thống thư viên từ tỉnh đến cơ sở đa dạng các loại hình dịch vụ, thông tin 
phục vụ việc đọc sách cho người cao tuổi. 

- Thực hiện các quy định về giảm giá vé, phí phục vụ đối với người cao 

tuổi khi tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, bảo tàng, danh lam thắng cảnh 
trên địa bàn tỉnh. 

- Hoàn thiện các thiết chế văn hóa cơ sở tạo điều kiện cho các câu lạc bộ 
người cao tuổi hoạt động có hiệu quả; Xây dựng nếp sống, môi trường ứng xử văn 

hóa phù hợp với người cao tuổi ở cộng đồng và gia đình; Tuyên truyền, vận động 
dòng họ, gia đình, con, cháu, cộng đồng xã hội chăm sóc người cao tuổi. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ để người cao tuổi có thể nắm được 

thông tin về các điểm tham quan du lịch, nhà hàng, khách sạn, truy cập internet 
thư viện,… 
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- Tổ chức tập huấn sáng tác hội họa, âm nhạc, thơ ca cho người cao tuổi; 

tập huấn nghiệp vụ cho các hướng dẫn viên về kỹ năng, phương pháp hỗ trợ 

người cao tuổi khi tham gia các hoạt động du lịch. 

3. Phát huy vai trò của người cao tuổi 

- Động viên, khuyến khích người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm 

tích cực xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng xã hội gắn kết, văn minh; nêu 
gương sáng, chí bền cho con, cháu noi theo; 

- Vận động người cao tuổi tham gia các hoạt động kinh tế, văn hóa, chính 

trị, xã hội tại địa phương; phát triển phong trào người cao tuổi có uy tín trong 
đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa để xây dựng làng văn hóa, phát 
huy bản sắc dân tộc, xóa bỏ hủ tục lạc hậu. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Phòng chuyên môn thuộc Sở 

 1. 1. Phòng Quản lý văn hóa và gia đình 

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 

Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các 

huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch này. 

 - Hướng dẫn huyện, thành phố xây dựng và thực hiện nếp sống, môi 

trường ứng xử văn hóa phù hợp đối với người cao tuổi gắn với phong trào "Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; Động viên, khuyến khích người cao 

tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm tích cực xây dựng gia đình, dòng họ, cộng 
đồng xã hội gắn kết, văn minh; nêu gương sáng, chí bền cho con, cháu noi theo;  

Vận động người cao tuổi tham gia các hoạt động kinh tế, văn hóa, chính trị, xã 
hội tại địa phương; phát triển phong trào người cao tuổi có uy tín trong đồng bào 

dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa để xây dựng làng văn hóa, phát huy bản sắc 
dân tộc, xóa bỏ hủ tục lạc hậu. 

 - Tổ chức lồng ghép các hoạt động tập huấn, tuyên truyền công tác người 
cao tuổi cho đối tượng gia đình, đặc biệt ưu tiên nhóm gia đình nghèo, gia đình 

dân tộc, gia đình ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. 

 - Tham mưu, hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa 

tỉnh thành lập, duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phù hợp với người 

cao tuổi như: câu lạc bộ thơ ca, khiêu vũ, dân ca...  

 - Tham mưu chủ trì, phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh 

tổ chức Hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ, tìm hiểu kiến thức dành cho 
người cao tuổi. 

 - Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở triển 

khai thực hiện kế hoạch; tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá, sơ kết, tổng kết 
việc thực hiện. 

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo hàng năm gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ 

Văn hóa Thể thao và du lịch theo quy định. 
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 1.2. Phòng Quản lý thể dục thể thao 

  Hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Truyền 

thông và Thể thao các huyện, thành phố thành lập các câu lạc bộ thể thao; triển 

khai tổ chức các hoạt động thể dục thể thao phù hợp với sức khỏe và nhu cầu 
của người cao tuổi như: câu lạc dưỡng sinh, xe đạp, cầu lông, bóng chuyền, 
bóng bàn... cao điểm trong tháng hành động người cao tuổi; tổ chức các giải thể 

thao dành cho người cao tuổi hàng năm. 

 1.3. Phòng Quản lý di sản văn hóa 

Tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các quy định về giảm 

giá vé, phí phục vụ đối với người cao tuổi khi tham quan các di tích lịch sử, văn 
hóa, bảo tàng, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. 

 1.3. Thanh tra Sở 

 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý chặt chẽ các cơ sở di 

tích văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh, thể dục thể thao có bán vé 
và thu phí dịch vụ thực hiện giảm giá vé và phí dịch vụ đối với người cao tuổi 
theo quy định. 

 1.4. Văn phòng Sở 

 Phối hợp với các Phòng chuyên môn thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở 
xây dựng và quyết toán kinh phí thực hiện các nội dung của kế hoạch hàng năm. 

 2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở  

 2.1. Trung tâm Văn hóa tỉnh  

 - Chỉ đạo Đội tuyên truyền lưu động biên tập chương trình, tổ chức tuyên 
truyền Luật Người cao tuổi, Thông tư 06/2012/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 5 

năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ 

về hỗ trợ người cao tuổi tham gia hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch ; vận động 
người cao tuổi tham gia xây dựng gia đình văn hóa, thôn, bản, tổ dân phố văn 

hóa.  

 - Thành lập, duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ văn 

hóa, văn nghệ liên quan đến người cao tuổi.  

 - Hướng dẫn và tổ chức Hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ, tìm hiểu kiến 

thức cho người cao tuổi.  

- Tổ chức tập huấn sáng tác hội họa, âm nhạc, thơ ca cho người cao tuổi 

 2.2. Bảo tàng tỉnh 

 Giảm giá dịch vụ tham quan, du lịch tại các điểm, khu du lịch lịch sử 

đối với người cao tuổi theo quy định của Thông tư 06/2012/TT-BVHTTDL 

và quy định của pháp luật. 

 2.3. Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh       

 Xây dựng chương trình, tiết mục tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân trong 
đó có người cao tuổi trên địa bàn tỉnh nhân Ngày truyền thống người cao tuổi 
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Việt Nam (06/6), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày quốc tế người cao tuổi 
(01/10) hằng năm. 

 2.4. Thư viện tỉnh 

 Hướng dẫn Thư viện huyện, tủ sách cơ sở tạo điều kiện thuận lợi để người 
cao tuổi sử dụng tài liệu thư viện và tham gia các hoạt động do thư viện tổ chức 

dưới hình thức phù hợp với sức khỏe người cao tuổi và nội quy thư viện. 

 3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

  - Phối hợp chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa 

Truyền thông và Thể thao xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; hướng dẫn các 
xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ 

cho người cao tuổi ở cơ sở. 

 - Ưu tiên đầu tư xây dựng, cải tạo các thiết chế văn hóa cơ sở đáp ứng nhu 

cầu học tập, sinh hoạt văn hóa, giải trí, rèn luyện sức khỏe của người cao tuổi. 

 - Bố trí kinh phí để Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, 
Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố thực hiện các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, thể dục thể thao có liên quan đến người cao tuổi trong ngân sách hằng 
năm theo quy định của pháp luật. 

- Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch tại địa phương. 

 4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Truyền thông 

và Thể thao các huyện, thành phố 

 - Chỉ đạo các đội tuyên truyền lưu động biên tập chương trình tuyên 

truyền Luật Người cao tuổi, Thông tư 06/2012/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 5 
năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ 

về hỗ trợ người cao tuổi tham gia hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và tổ chức 
mừng thọ người cao tuổi tại cơ sở; Tuyên truyền, vận động dòng họ, gia đình, cộng 

đồng tham gia chăm sóc người cao tuổi, chung tay hỗ trợ, giúp đỡ người cao tuổi 
có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa, tuyên truyền các hoạt động 

và tuyên dương người cao tuổi tiêu biểu nhân các ngày kỷ niệm như Ngày truyền 
thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày quốc 

tế về người cao tuổi (01/10) hằng năm; vận động người cao tuổi tham gia xây 
dựng gia đình văn hóa, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa.  

 - Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ phù hợp với 
sức khỏe và nhu cầu của người cao tuổi. Tạo điều kiện để người cao tuổi tham 

gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các điểm, khu sinh hoạt 
văn hóa cộng đồng. 

 - Giúp đỡ, tạo điều kiện cho người cao tuổi tham gia hoạt động thể dục, 

thể thao, bố trí dụng cụ, người hướng dẫn tập luyện, tổ chức các giải thi đấu thể 
thao dành riêng cho người cao tuổi, bảo đảm an toàn cho người cao tuổi trong 

quá trình tập luyện, thi đấu tại cơ sở. 



 

 

 

6 

 - Phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi cùng cấp tổ chức, tham 

gia Hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ, tìm hiểu kiến thức; thi đấu thể dục thể 

thao dành cho người cao tuổi theo kế hoạch.  

 - Tiếp tục hướng dẫn các Câu lạc bộ gia đình hiện có lồng ghép nội dung 

sinh hoạt với chủ đề về người cao tuổi, đảm bảo sinh hoạt ít nhất 1 lần/quý về 
chủ đề liên quan tới người cao tuổi. 

 - Chỉ đạo Thư viện huyện, tủ sách cơ sở tạo điều kiện thuận lợi để người cao 

tuổi sử dụng tài liệu thư viện, tủ sách cơ sở và tham gia các hoạt động do thư viện 
tổ chức dưới hình thức phù hợp với sức khỏe người cao tuổi và nội quy thư viện. 

 - Xây dựng dự toán kinh phí tổ thực hiện Kế hoạch hằng năm trình Ủy 
ban nhân dân huyện, thành phố theo quy định. 

  Trên đây là Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về 

người cao tuổi giai đoạn 2021-2030, đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả về Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch trước ngày 15 tháng 12 hàng năm để tổng hợp báo cáo Ủy 
ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Vụ Gia đình, Bộ VHTTL; 
- Lãnh đạo Sở; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh; 
- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Phòng VH&TT; Trung tâm VHTT-

TT các huyện, thành phố; 
- Lưu VT, Phòng QLVHGĐ.(Xuyên) 

K.T GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ma Thị Thao 
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