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Thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy 

ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 

2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Ủy ban quốc gia (Thông báo số 

445/TB-VPCP ngày 26/12/2019 của Văn phòng Chính phủ) giao Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan Trung 

ương tổ chức đánh giá, tổng kết Chương trình hành động quốc gia về người cao 

tuổi giai đoạn 2012 - 2020 và đề xuất Chương trình cho giai đoạn 2021 - 2030.  

Để có cơ sở xây dựng các văn bản nêu trên, Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội đề nghị Quý cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đánh 

giá kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai 

đoạn 2012 - 2020 (có đề cương hướng dẫn kèm theo). 

Báo cáo gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Bảo trợ xã hội, 

số 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội; ĐT: 024.37478661 và gửi qua địa chỉ thư điện tử: 

thepv@molisa.gov.vn) trước ngày 30/6/2020 để tổng hợp. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./. 

  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, BTXH. 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 
 

Lê Tấn Dũng  

 

 

 

 

 

 

mailto:thepv@molisa.gov.vn


 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN TRỰC 

THUỘC CHÍNH PHỦ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI 

 

I. Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương 

1. Bộ Quốc phòng 

2. Bộ Công an 

3. Bộ Ngoại giao 

4. Bộ Tư pháp 

5. Bộ Tài chính 

6. Bộ Công thương 

7. Bộ Giao thông vận tải 

8. Bộ Xây dựng 

9. Bộ Thông tin và Truyền thông 

10.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 

11.  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

12.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

13.  Bộ Nội vụ 

14.  Bộ Y tế 

15.  Bộ Khoa học và Công nghệ 

16.  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

17.  Bộ Tài nguyên và Môi trường 

18.  Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

II. Các đoàn thể chính trị xã hội 

1. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

2. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

3. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam 

4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

5. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

6. Hội Cựu Chiến binh Việt Nam 

7. Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam 

8. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 

III. Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

IV. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trục thuộc 

Trung ương 

 

 

 

 



 

ĐỀ CƯƠNG  

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  

QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI GIAI ĐOẠN 2012- 2020 

Bộ, ngành, cơ quan trung ương, đoàn thể chính trị - xã hội, Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người 

cao tuổi giai đoạn 2012 - 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình hành động quốc 

gia về người cao tuổi) theo các nội dung chủ yếu sau:  

Phần I 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

CHƯƠNG TRÌNH HĐQG VỀ NCT GIAI ĐOẠN 2012-2020 

1. Thực trạng người cao tuổi và dự báo đến năm 2030  

2. Kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia NCT 

a) Công tác chỉ đạo, xây dựng văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai thực 

hiện. 

b) Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách đối với người cao tuổi. 

c) Công tác kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện.  

d) Công tác phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình hành động quốc gia 

về người cao tuổi. 

đ) Bảo đảm nguồn lực thực hiện (cả trong nước, quốc tế, xã hội hóa). 

e) Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và nội dung hoạt động của 

Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi. 

f) Tổ chức bộ máy, nhân lực làm công tác chăm sóc người cao tuổi 

g) Mạng lưới các tổ chức cung cấp dịch vụ đối với người cao tuổi 

3. Khó khăn tồn tại 

- Công tác hướng dẫn tổ chức triển khai 

- Cơ chế phối hợp 

- Nhân lực 

- Tài chính 

- Các công tác khác 

Phần II  

MỤC TIÊU, NỘI DUNG, GIẢI PHÁP, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 

1. Mục tiêu 

2. Nội dung, giải pháp 

3. Tổ chức, thực hiện 

4. Kiến nghị, đề xuất 
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