
 
 

ỦY BAN QUỐC GIA 

VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  01/CV-UBQGNCT 

V/v triển khai Tháng hành động 

vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 

Hà Nội, ngày  21  tháng  3  năm 2022 

 

                                                                  Kính gửi:   

                           - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

       - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
 

 

Thực hiện Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ lấy tháng 10 hàng năm là “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt 

Nam”, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam phát động Tháng hành động 

vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 với chủ đề: “Chung tay chăm sóc người 

cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn” nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, xã hội và 

người cao tuổi về mục đích ý nghĩa của Tháng hành động; đẩy mạnh công tác 

chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Ủy ban Quốc gia về người cao 

tuổi Việt Nam ban hành Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi 

Việt Nam” năm 2022 (Có kế hoạch kèm theo). 

Đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố căn 

cứ kế hoạch của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện ở địa phương, ngành với nội dung thiết thực, cụ thể; thường 

xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện, báo cáo kết quả về Trung ương Hội Người 

cao tuổi Việt Nam - Cơ quan Thường trực Tháng hành động vì người cao tuổi 

Việt Nam (số 12 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch Ủy ban QGNCTVN (để 

báo cáo); 

- Ban Dân vận Trung ương; 

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc VN; 

- Cơ quan TW của các đoàn thể; 

- Các Thành viên UBQGNCT VN; 

- Sở LĐTBXH tỉnh/thành phố; 

- Hội/Ban ĐD HNCT các tỉnh; 

- Lưu: VT, BTXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 
 
 

BỘ TRƯỞNG  

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Đào Ngọc Dung 
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