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KẾ HOẠCH
Kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực người cao tuổi
Và hoạt động của Ban Công tác người cao tuổi các huyện, thành phố
Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;
C¨n cø Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của Chủ tịch
UBND tỉnh Thái Bình về việc kiện toàn Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Thái
Bình;
Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-BCTNCT ngày 22/02/2021 hoạt động của
Ban công tác người cao tuổi tỉnh.
Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh (Cơ quan thường trực Sở Lao động Thương binh và Xã hội) xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý nhà nước
về lĩnh vực người cao tuổi; hoạt động của Ban Công tác người cao tuổi với nội
dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đánh giá việc chấp hành, triển khai, thực hiện chế độ chính sách cho
các đối tượng là người cao tuổi trên địa bàn.
2. Xác định những kết quả đã đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế và
những kiến nghị, đề xuất của địa phương.
3. Việc kiểm tra phải đảm bảo đúng theo yêu cầu nội dung và thời gian đã
đề ra.
II. NỘI DUNG KIỂM TRA
1. Nội dung kiểm tra
- Công tác chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai Luật Người cao tuổi; chăm sóc
sức khỏe, đời sống vật chất và bảo trợ xã hội; phát huy vai trò người cao tuổi;
công tác xây dựng và hoạt động của Quỹ chăm sóc người cao tuổi tại địa
phương;
- Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Công tác người cao tuổi, công tác
phối hợp giữa Ban Công tác người cao tuổi với Ban Đại diện Hội người cao tuổi
và các hội, đoàn thể liên quan;
- Quy trình thẩm định, xét duyệt, lập danh sách đề nghị chúc thọ, mừng
thọ người cao tuổi đủ điều kiện theo quy định
2. Kiến nghị và đề xuất:

- Đánh giá thực trạng, nguyên nhân, kết quả thực hiện đối với từng nội
dung kiểm tra;
- Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, thực hiện
và những đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung không phù hợp thực tế (nếu có).
III. PHƯƠNG THỨC, THỜI GIAN, THỜI ĐIỂM VÀ ĐỊA ĐIỂM
KIỂM TRA KIỂM TRA.
1. Phương thức kiểm tra
- Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành
kiểm tra tại một số huyện (thành phố), xã (phường, thị trấn);
- Đoàn kiểm tra làm việc với Uỷ ban nhân dân, Ban Công tác Người cao
tuổi huyện, thành phố;
- Đoàn kiểm tra làm việc với UBND xã, phường, thị trấn (được kiểm tra)
và câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau của địa phương (nếu có).
2. Thời gian kiểm tra: dự kiến từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2021 (Đoàn
có văn bản thông báo thời gian kiểm tra trước 01 tuần).
3. Thời điểm kiểm tra: Từ tháng 01/2020 đến thời điểm kiểm tra.
4. Địa điểm:
- Ban Công tác người cao tuổi các huyện, thành phố;
- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (địa phương được chọn).
IV. THÀNH PHẦN VÀ TÀI LIỆU LÀM VIỆC
1. Thành phần làm việc.
- Cấp tỉnh: Thành phần Đoàn kiểm tra theo quyết định của Ban Công tác
Người cao tuổi tỉnh.
- Cấp huyện: Lãnh đạo UBND huyện, Ban Công tác Người cao tuổi, Ban
Đại diện Hội người cao tuổi, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Lao động –
Thương binh và Xã hội phụ trách công tác người cao tuổi.
- Cấp xã, phường, thị trấn: Lãnh đạo UBND xã, Lãnh đạo Hội Người cao
tuổi xã, cán bộ lao động thương binh và xã hội và một số cán bộ ban, ngành, hội,
đoàn thể có liên quan.
2. Tài liệu làm việc.
- Báo cáo kết quả thực hiện công tác người cao tuổi; hoạt động của Ban
Công tác người cao tuổi và các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (nếu có) (theo
đề cương) từ tháng 01/2020 đến thời điểm kiểm tra.
- Các văn bản chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai và tổ chức thực hiện các
chính sách đối với người cao tuổi theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban
Công tác Người cao tuổi tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các sở,
ban, ngành có liên quan.
- Hồ sơ thẩm định, xét duyệt và đề nghị chúc thọ, mừng thọ người cao
tuổi Tết nguyên đán Tân Sửu – 2021.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ phận giúp việc Ban Công tác người cao tuổi tỉnh:
- Xây dựng Kế hoạch, đề cương kiểm tra, lịch kiểm tra và tham mưu
thành lập Đoàn kiểm tra công tác người cao tuổi tại các huyện, thành phố;
- Tổ chức kiểm tra tại các huyện, thành phố, lập báo cáo sau khi kết thúc
đợt kiểm tra, báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân
tỉnh, Ban công tác người cao tuổi tỉnh;
- Đảm bảo điều kiện để đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ.
2. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh:
- Chỉ đạo Ban Đại diện Hội người cao tuổi cấp huyện phối hợp với Phòng
Lao động – Thương binh và Xã hội (Cơ quan Thường trực Ban Công tác người
cao tuổi cấp huyện) tham mưu Ban Công tác Người cao tuổi cấp huyện chuẩn bị
đầy đủ nội dung theo đề cương báo cáo làm việc với đoàn;
- Phối hợp cùng Ban Công tác người cao tuổi tỉnh kiểm tra tại một số địa
phương, cơ sở.
3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:
- Chỉ đạo Ban Công tác người cao tuổi tổ chức kiểm tra công tác quản lý
nhà nước đối với người cao tuổi tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn; chỉ đạo
các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác tự kiểm tra; tổng hợp báo cáo kết quả
kiểm tra về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Chuẩn bị đầy đủ nội dung và bố trí thành phần làm việc cùng đoàn kiểm
tra của tỉnh.
- Bố trí cán bộ tham gia cùng Đoàn kiểm tra của tỉnh đi kiểm tra tại một
số xã, phường, thị trấn và câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn.
Trên đây là Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác người cao tuổi tại
các huyện, thành phố năm 2021; Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề
nghị phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan thường trực
Ban Công tác Người cao tuổi) để được xem xét, hướng dẫn giải quyết./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để b/c);
- Đ/c Trưởng BCT NCT tỉnh (b/c);
- Ban Đại diện HNCT tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- Ban CT NCT huyện, TP;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng LĐTBXH các huyện, TP;
- Lưu VT, BPGV BCTNCT.
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