
 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

Số:          /SYT-NVY 
V/v triển khai tháng hành động  

vì Người cao tuổi năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Hà Tĩnh, ngày     tháng    năm 2022 

 
 

Kính gửi: 

- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Các bệnh viện, trung tâm y tế trong tỉnh. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 05/9/2022 của UBND tỉnh về 

việc triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh với chủ đề “Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó 

khăn” và Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 23/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc triển khai Chương trình chăm sóc sức khỏe (CSSK) người cao tuổi trên địa 

bàn tỉnh đến năm 2030, Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội 

dung như sau: 

1. Các đơn vị có tên trên căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của 

đơn vị để tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của “Tháng hành động vì 

người cao tuổi Việt Nam năm 2022”; triển khai các hoạt động CSSK theo Kế 

hoạch số 334/KH-UBND ngày 05/9/2022 và tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế 

hoạch số 86/KH-UBND ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh. 

2. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: 

- Triển khai có hiệu quả các hoạt động tại kế hoạch số 136/KH-CCDS ngày 

12/9/2022 của Chi cục đã xây dựng. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc kiểm tra, giám sát việc triển khai 

tháng hành động tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường hoạt động truyền thông giáo 

dục thay đổi hành vi về CSSK người cao tuổi. Tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn, 

bồi dưỡng kiến thức kỹ năng tự chăm sóc bản thân, nâng cao sức khỏe đối với 

người cao tuổi và gia đình người cao tuổi. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh. 

3. Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, trung tâm y tế đa chức năng:  

- Tổ chức khám, tư vấn, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người cao 

tuổi theo đúng quy định của pháp luật; quan tâm người cao tuổi có hoàn cảnh khó 

khăn, gia đình chính sách.  

- Tiếp tục triển khai phòng khám lão khoa, buồng bệnh/khu điều trị người 

cao tuổi, bộ phận điều trị bệnh nhân là người cao tuổi theo Kế hoạch số 86/KH-

UBND ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh; đảm báo chất lượng khám, chữa bệnh cho 

người cao tuổi. 
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4. Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Hà 

Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa TTH: Phối hợp với các đơn vị y tế tuyến huyện tổ chức 

đợt cao điểm “Chương trình mắt sáng cho người cao tuổi” nhân Ngày Quốc tế 

Người cao tuổi 

5. Các trung tâm y tế tuyến huyện:  

- Chỉ đạo trạm y tế trên địa bàn tăng cường triển khai các hoạt động CSSK 

ban đầu cho người cao tuổi tại gia đình và cộng đồng. Tuyên truyền phổ biến kiến 

thức về rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe, phương pháp phòng bệnh, tự 

CSSK cho người cao tuổi. Lồng ghép CSSK cho người cao tuổi với quản lý các 

bệnh mãn tính không lây nhiễm tại cộng đồng. 

- Hướng dẫn triển khai có hiệu quả công tác lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức 

khỏe, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại cơ sở theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các bệnh viện tổ chức khám, tư vấn, chữa bệnh, cấp 

phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi theo đúng quy định của pháp luật; quan tâm 

người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. 

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về CSSK người cao tuổi cho cán bộ y 

tế cơ sở. Bổ sung trang thiết bị thiết yếu cho trạm y tế để thực hiện nhiệm vụ chăm 

sóc sức khỏe người cao tuổi. 

6. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

 - Phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường các hoạt động tuyên 

truyền về CSSK người cao tuổi và Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam 

năm 2022. Tăng cường đưa tin, bài, chuyên mục về CSSK người cao tuổi, các mô 

hình, câu lạc bộ CSSK người cao tuổi trên Công thông tin điện tử của Sở Y tế và 

phương tiện thông tin đại chúng. Biên soạn, phát hành các tài liệu, sản phẩm truyền 

thông hướng dẫn CSSK người cao tuổi để tuyên truyền rộng rãi tới cộng đồng. 

7. Chế độ báo cáo: Các đơn vị báo cáo kết quả “Tháng hành động vì người 

cao tuổi Việt Nam năm 2022 về Chi cục DS-KHHGĐ trước ngày 05/11/2022; giao 

Chi cục DS-KHHGĐ đôn đốc, tổng hợp báo cáo gửi về Sở Y tế trước ngày 

07/11/2022 

Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;   
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Q Giám đốc Sở (để b/c); 

- Sở LĐ-TBXH; 

- Các Phó GĐ Sở; 

- UBND cấp huyện (để p/h chỉ đạo); 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.             

 

                  KT. GIÁM ĐỐC  

                   PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                 Đường Công Lự 
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