
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  1577/SYT-NVYD Lạng Sơn, ngày 11 tháng 7 năm 2020 

V/v thực hiện “Tháng hành động vì 
Người cao tuổi Việt Nam” năm 

2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 

 
 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc. 
 

 

         Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 22/6/2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lạng Sơn về Kế hoạch Thực hiện “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt 
Nam” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện 
một số nội dung như sau: 

1. Tuyên truyền và hưởng ứng các hoạt động của “Tháng hành động vì 
Người cao tuổi Việt Nam” năm 2020 với chủ đề “Chăm sóc và phát huy vai trò 
của người cao tuổi”; Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của “Tháng hành động vì 
Người cao tuổi Việt Nam”, Luật Người cao tuổi năm 2009 và các chính sách liên 
quan nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, viên chức, người 
lao động trong toàn đơn vị trong việc chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi.  

2. Các cơ sở khám, chữa bệnh:  

- Triển khai thực hiện tốt việc khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ theo dõi 
quản lý sức khỏe cho người cao tuổi ở các xã, phường, thị trấn theo quy định tại 
Thông tư số 35/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn 
thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. 

- Phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi các cấp tổ chức khám bệnh, 
chữa bệnh miễn phí cho Người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính 
sách; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” trên 
địa bàn. 

- Lập kế hoạch, tổ chức các chương trình tư vấn khám bệnh, cấp thuốc miễn 
phí cho Người cao tuổi về các bệnh không lây nhiễm (tiểu đường, cao huyết áp, 
…); tư vấn khám, chữa mắt cho người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, người 
cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. 

3. Thời gian thực hiện: đến hết ngày 31/12/2020 

        Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện  
về Sở Y tế trước ngày 15/11/2020 để Sở Y tế tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.   
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (B/c); 
-  Lãnh đạo Sở; 
-  Lưu: VT, NVYD(NTMD). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Lý Kim Soi 
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