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V/v tuyên truyền về công tác chăm sóc 

sức khỏe người cao tuổi 

  

 

 

Kính gửi: 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;  

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện,  

thị xã, thành phố. 

 

 

Căn cứ Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Kế hoạch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Khánh Hòa 

đến năm 2030, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền 

như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tăng cường phổ biến các quy định, chính sách của Đảng và Nhà nước 

đối với người cao tuổi như: Luật Người cao tuổi; Quyết định số 1579/QĐ-TTg 

ngày 13/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chăm sóc 

sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030; Quyết định số 7618/QĐ-BYT ngày 

30/12/2016 của Bộ Y tế phê duyệt Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai 

đoạn 2017 - 2025; Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Khánh 

Hòa đến năm 2030. Xem nội dung các văn bản tại địa chỉ: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?cl

ass_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=92321; 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?cl

ass_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=201275; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/Quyet-dinh-7618-QD-

BYT-De-an-Cham-soc-suc-khoe-nguoi-cao-tuoi-2017-2025-2016-337665.aspx; 

https://www.khanhhoa.gov.vn/Modules/Document/LawDocumentDetail.a

spx?DocumentId=9aff5b5a-7502-432d-8778-22e2d8a16d26. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về thuận lợi, khó khăn 

và những thách thức của quá trình già hóa dân số; trách nhiệm, nghĩa vụ của gia 

đình và cộng đồng xã hội trong công tác chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai 

trò người cao tuổi. 
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- Phổ biến thông tin, kiến thức khoa học, các vấn đề liên quan đến sức 

khỏe người cao tuổi; chương trình chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, mắt sáng 

cho người cao tuổi tại cộng đồng. 

- Biểu dương gương người cao tuổi tích cực tham gia phong trào xây 

dựng nông thôn mới, người cao tuổi làm kinh tế giỏi; các tổ chức, cá nhân tiêu 

biểu trong công tác người cao tuổi. 

- Đưa tin, bài phản ánh tình hình triển khai Quyết định số 506/QĐ-UBND 

ngày 03/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; các hoạt động hưởng ứng Ngày 

người cao tuổi Việt Nam, Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2021; công 

tác chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người cao tuổi 

tại địa phương và trên địa bàn tỉnh. 

2. Tổ chức thực hiện 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố 

tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các nội dung trên.  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Đài 

Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền theo nội dung trên. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Sở Y tế (VBĐT); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB (T, 02). 

  

 

 

 

 

 

Phạm Duy Lộc 
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