
      Số: 44 /KH-SLĐTBXH 
  

KẾ HOẠCH 

    Điều tra, thống kê, rà soát về công tác người cao tuổi 

trên địa bàn tỉnh năm 2020 
 

       Căn cứ Quyết định số 1087/QĐ-LĐTBXH ngày 26/8/2014 của Bộ Lao 

động-Thương binh và Xã hội về việc ban hành biểu mẫu báo cáo số liệu hàng năm 

về công tác người cao tuổi các cấp; Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 

30/6/2016 của Bộ tài chính về quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê; 

 Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 15/01/2020 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Phú Yên về việc Triển khai Chương trình hành động Quốc gia người cao 

tuổi tỉnh Phú Yên năm 2020; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng kế 

hoạch điều tra, thống kê, rà soát về công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh năm 

2020 với những nội dung cụ thể như sau: 

1. Mục đích: Điều tra, thống kê, rà soát số lượng người cao tuổi, số hộ có 

người cao tuổi, người cao tuổi thuộc hộ nghèo, người cao tuổi là người dân tộc 

thiểu số, là người khuyết tật… Triển khai thực hiện các chính sách, tổ chức các 

hoạt động đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. 

2. Phạm vi: Người cao tuổi hiện đang sinh sống tại các xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

3. Nội dung, phương pháp:   

a) Nội dung: Tổ chức điều tra, thống kê, rà soát, đánh giá hoạt động về 

người cao tuổi trên toàn tỉnh. 

 Tổ chức điều tra, thống kê, rà soát về công tác người cao tuổi theo Quyết 

định số 1087/QĐ-LĐTBXH ngày 26/8/2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã 

hội: Thông tin chung; Chăm sóc sức khỏe; Chăm sóc vật chất, bảo trợ xã hội và hỗ 

trợ người cao tuổi; Chăm sóc tinh thần đối với người cao tuổi; Phát huy vai trò 

người cao tuổi; Các loại quỹ đối với người cao tuổi và các nội dung khác. 

b) Phương pháp điều tra, thống kê, rà soát công tác người cao tuổi: 

Căn cứ số lượng và các hoạt động công tác người cao tuổi hiện đang sinh 

sống trên địa bàn, cán bộ lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp Hội người cao 

tuổi các xã, phường, thị trấn tiến hành điều tra, thống kê, rà soát về người cao tuổi 

trên địa bàn và tổng hợp báo cáo cho phòng Lao động-TBXH cấp huyện, thị xã, 

thành phố. Phòng Lao động-TBXH cấp huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, báo cáo 

Sở Lao động-TBXH. 
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c) Thời gian thực hiện và hoàn thành: Từ ngày  01/8 - 31/8/2020; Cụ thể 

như sau: 

- Cấp xã, phường, thị trấn: Từ ngày  01/8/2020-16/8/2020.  

Cán bộ lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp cùng với Hội người cao 

tuổi các xã, phường, thị trấn tiến hành điều tra, thống kê, rà soát về người cao tuổi 

trên địa bàn và tổng hợp báo cáo cho Phòng lao động-TBXH và Ban đại diện Hội 

người cao tuổi cấp huyện, thị xã, thành phố (Theo biểu mẫu số 08 tại Quyết định số 

1087/QĐ-LĐTBXH ngày 26/8/2014 của Bộ Lao động-TBXH và hướng dẫn cách 

ghi biểu mẫu số 08). 

- Cấp huyện, thị xã, thành phố: Từ ngày 17/8/2020- 25/8/2020.  

Sau khi có kết quả điều tra, thống kê, rà soát của các xã, phường, thị trấn. 

Phòng lao động-TBXH phối hợp cùng Hội người cao tuổi huyện, thị xã, thành phố 

tổng hợp, báo cáo Sở Lao động-TBXH (Theo biểu mẫu số 08 tại Quyết định số 

1087/QĐ-LĐTBXH ngày 26/8/2014 của Bộ Lao động-TBXH), đồng thời kèm theo 

báo cáo kết quả về những hoạt động của người cao tuổi trên địa bàn huyện, 

thị xã, thành phố trong năm 2020  ( Báo cáo bằng văn bản ). 

- Cấp tỉnh (Sở Lao động-TBXH): Từ ngày 26/8 - 31/8/2020.  

Trên cơ sở kết quả điều tra, thống kê, rà soát của các huyện, thị xã, thành 

phố; Sở Lao động - Thương binh và xã hội tổng hợp, báo cáo Ban công tác người 

cao tuổi tỉnh, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đúng thời gian quy định.             

4. Kinh phí thực hiện: 

 Sử dụng từ nguồn kinh phí Chương trình hành động Quốc gia người cao 

tuổi tỉnh Phú Yên đã được bố trí trong năm 2020 cho Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội.   

Đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động-Thương 

binh xã hội phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện, thị xã, thành phố 

và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức điều tra, thống kê, rà soát về người cao 

tuổi trên địa bàn theo nội dung, thời gian nên trên. Đồng thời gửi báo cáo, biểu 

mẫu điều tra về Sở Lao động - Thương binh và xã hội để tổng hợp, báo cáo cho 

Ban công tác người cao tuổi tỉnh, Bộ Lao động-TBXH đúng thời gian quy định. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ về Sở Lao động-TBXH 

(Phòng BTXH; ĐT: 0257.3822080; Email: van65tuy@gmail.com) để trao đổi và 

thống nhất. 
  

Nơi nhận:                 KT.GIÁM ĐỐC 

- UBND Tỉnh (b/cáo);                PHÓ GIÁM ĐỐC    
- UBND H, TX, TP;                                                                                      

- Ban đại diện Hội NCT tỉnh;                                                                  

- Phòng LĐTBXH H, TX, TP;  

- Lưu: VT; BTXH.                                                                                     

                                                                                                                 Phạm Thị Minh Hiền   
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