
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA V!T NAM 
TH! XA CJA LO Dc 1p - Tir do - Htnh phüc 

S: /KH-IJBND Ct'ra Lô, ngày tháng 6 nám 2022 

KE HOCH 
Triên khai thirc hin Tháng hành dng vi ngtrôi cao tuôi Vit Nam nàm 2022 

trên dia bàn Thi xa Cira Lô 

Thrc hin K hoch 325/KH-UBND ngây 25/5/2022 cüa UIBND tinh Ngh 
An ye vic triên khai thirc hin Tháng hành dng vi ngi.thi cao tuôi Vit Nam narn 
2022 trên da bàn tinh Ngh An, Uy ban nhân dan thj xã Cira Lô ban hành Kê 
hotch triên khai thrc hin Tháng hành dng vi ngiRi cao tuôi näm 2022 trên da 
bàn nhu sau: 

I. MTJC IMCH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

- Day mtnh tuyên truyên, giáo dc nâng cao than thCrc và thirc trách 
nhiêm cüa các cap chInh quyên, các ngành, doàn the, gia dInh, cong dng trong 
vic thçrc hin Lut Ngithi cao tuôi, chê d chInh sách lien quan den nguô'i cao 
tuôi; nhüng thách thirc cüa qua trinh già hóa dan so, yêu câu nhim vi cong tác 
chäm soc, phát huy vai trô ngui cao tuôi trong giai dotn hin nay; 

- Phát huy truyn thng "Ung nuó!c nhâ ngun", lông hiu thão cia con 
cháu vi bô m, Ong bà và tinh than kInh lao, trçng th9; Thu hiit sir quan tam cüa 
to chüc, Ca nhân và các tang 1cp nhân dan tIch crc tham gia chàrn sóc, phng 
duo'ng và phát huy vai trô cüa nguñ cao tuôi. Tang cuèng 4n dng nguOn lirc tr 
cong dông gop phân nâng cao chat luc'ng cuc sOng cüa ngui cao tuôi ye sirc 
khóe, 4t chat, tinh than, chung tay giilp dO' ngithi cao tuôi nghèo, nguô'i cao tuôi 
có hoàn cánh kkió khän, uu tiên nguô'i cao tuôi vüng mien ni1i, vüng dan tOe  thiêu 
sO và vüng dc bit khó khän. 

- Khuyn khIch ngui cao tui, dc bit là can bO HOi ngu?ii cao tu&i cac 
cap tIch crc tham gia xây dmg h thông chInh trj Co s vU'ng mnh, xây drng 
nông thôn rnO'i và dO thj van minh; xây dirng hInh ãnh, ngthi cao tuôi Vit Narn 
"Tuôi cao - Guong sang" 

2. Yêu cãu 

- Các phông, ban, ngành, t chtxc doàn th cp thj và UBND các phung, 
HOi Ngu'ô'i cao tuôi các cap phát huy trách nhim trong chi dio, phôi hçip to chtrc 
triên kkiai thirc hin "Tháng hành dng vi ngui cao tuôi" nãm 2022 cüa thj xâ. 

- T chirc trin khai thirc hin các hott dng "Tháng hành dng vi nguO'i 
cao tuôi" nàm 2022 dam bào thông nhât, bang nhiêu hInh thcrc thiêt thuc, hiu 
qua, phü hgp vi tlnh hInh vol tInh hInh thrc té. 

II. CHU nE THNG HNH BONG vi NGU1I CAO TUOI NAM 2022 
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Tháng hành dng vi ngu'i cao tuôi nãm 2022 duçic phát dng vi chü dê 
"Chung tay chám soc nguô'i cao tuôi có hoàn cãnh khó khãn". 

III. NO! DUNG HOiST DQNG 

1. To chfrc L phát dng Tháng hành dng 

Hi Nguè cao tuôi thj xã chü trI, phM hçp vi các phông, ban, doàn the cap 
thj, UBND các phung can ci vào tInh hInh ci the dê tO chc Lé phát dng Tháng 
hành dng vi nguè'i cao tuôi nãm 2022 phii hçip, bão dam yêu câu ye phông, 
chông djch bnh Covid-19 theo quy dnh. 

2. To chfrc các hot dng truyên thông 

T chirc các hoit dng truyn thông phü hçrp trên các phrnmg tin thông tin 
di chiing: Phát thanh, truyên hInh, kêt h9p truyên thông trirc quan nhu' treo khâu 
hiu, tô ro'i, bang rOn.. .tu van ti cong dông ye pháp 1ut, chInh sách ho tr9' cho 
ngui cao tuôi. Cong tác tuyên truyên can truyên tâi duçic ' nghia và thông dip 
cña "Tháng hành dng vi ngu'ii cao tuôi Vit Nam" näm 2022. 

3. Van dông xä hi chung tay c1iin soc sfrc khOe ngu'ôi cao tuôi 

- Tham gia các chu'cing trInh tp hun nâng cao kin thirc, k näng chäm soc 
bnh nhân cao tuôi cho di ngü y bác si cong tác tii các trtm y tê tuyên phu'ng vâ 
tuyên thj xã dê thirc hin tot cong tác chàrn soc sirc khOe cho ngui cao tuôi tti 
cong dOng. 

- To chüc các hoit dng, chuo'ng trInh khárn, tu vn sirc khóe, cp phát 
thuOc min phi cho ngu'i cao tuOi tii cong dông. Tiêp tc thrc hin hiu qua 
"Chucing trInh mat sang cho ngu'ôi cao tuôi" do Trung uo'ng Hi Ngu'ô'i cao tuôi 
phát dng. 

- Triên khai thirc hin t& vic khárn sirc khOe djnh kS'  và 1p s theo dOi src 
khOe ban dâu cho ngu'O'i cao tuôi ti các phuèng theo Thông tix sO 35/201 1/TT-
BYT ngày 15/10/2011 cüa B Y te. 

- Vn dng, khuyn khIch CáC co quan, t chirc, gia dInh, cá nhân nhãn 
chàrn soc, nuOi du'Ong, phing du'O'ng ngui cao tuôi có hoân cânh dc bit khó 
khàn, nguYi cao tuOi thuc h nghèo, cn nghèo khOng có ngi.thi có quyn và 
nghia v phng duO'ng cO sirc khOe yeu, khOng tr phiic vi, 

- Vn dng các nguôn hrc chung tay chãm soc sirc khóe cho nguii cao tui, 
ho trç mua the Bão hiêrn y tê cho ngu'O'i cao tuOi chua có the Bâo hiêm xâ hi. 

4. Vmn dEng nguôn hrc ti' các tO chtI'c, cá nhn 

- Rà soát, nrn tInh hInh nguài cao tui có hoàn cành khó khàn, can dêi rnt 
phân ngân sách và vn dng xã hi hóa tr các to chirc, cá nhan d huy dng nguOn 
1irc ho trçi vic lam, ho ti sinh k gop phân giãm nghèo, câi thin dèi sng, h tr 
xay dirng rnói, süa chüa xóa nhà ttm, dt nat cho ngui cao tui có hoân cánh khó 
khän (icu tiên các trirô'ng hQp ngu'ài cao tuói có don, nglc&i cao tui thu5c din 
chInh sách) tren dja ban thj xa. 
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- To chrc các hoat dng thAm hôi, ttng qua và dng viên ngui cao tuôi 
nghèo, ngithi cao tuôi có hoàn cãnh khó khän không có ngu1i có quyên và nghTa 
vi phing du'mg nhân dip  lê, têt, ngày Quôc tê Ngui cao tuôi 01/10..... 

- Vn dng gia dInh có ngithi cao tui thi.rc hin nghia vii và trách nhim 
chàm sóc, thäm hôi, phçtng duO'ng dôi vi nguô'i cao tuôi. 

- Khuyn khIch và h trçl các t chrc, cá nhân nhn phiing duoiig, chàm soc 
ngithi cao tuôi cô dm, có hoàn cànb khó khän. Vn dng gia dInh có ngu?i cao 
tuôi thrc hin nghia vi và trách nhirn chàm sóc, thäm hôi, phng duOng dôi vi 
nguèfi cao tuôi. 

5. Cong tác phát huy vai trô cüa ngu'ôi cao tuôi 

- Xây dirng, phát trin các câu 1c b duong sinh, câu 1tc b van hóa, van 
ngh co s& phñ hcip vi nguii cao tuôi. 

- Tip tc trin khai, thirc hin có hiu qua Dê an nhân rng mô hInh Câu 
1?c b Lien the h tir gi1ip nhau theo Quyêt dnh 1336/QD-TTg ngày 30/8/2020 
cüa Thu tuóng ChInh phü. 

- T chrc các hot dng van hóa, van ngh, th thao, nâng cao dôi sng tinh 
than cho ngui cao tuôi gän vi k nirn các ngày lê ló'n trong 11am cüa dat nuó'c. 

-Tchrc biu throng Va khen thuô'ng can b Hi ngrnYi cao tuôi có thành 
tich xuât sac & các cap; tp huân can b Hi Nguôi cao tuôi Ca s& sau sap xêp to 
cht'rc, các can b không chuyên trách, Chü tch các Hi dc thu & các phuô'ng. 

6. Cong tác kim tra, giám sat 

- TE chirc các hoit dng kim tra, giám sat tInh hInh thirc hin chInh sách 
dôi v&i ngu'ôi cao tuôi tii các phuông. 

- Tip tVc  kim tra, rà soát, tng h9p, báo cáo, d xut thirc hin chInh sách 
trg giiip xà hi dôi v&i ngui cao tuOi có hoàn cánh dc bit khó khãn trên da bàn 
thj xâ. 

III. KINH PHI THU'C HIIN 

- Kinh phi t ch&c "Tháng hành dng vi ngu&i cao tui Vit Nam" duçc b 
trI trong kinh phi ngân sách nhà nuóc ho trçl hang näm cho Hi Ngu&i cao tuôi 
Vit Narn; 

- Ngun kinh phi dugc b tn trong di,r toán tiir ngân sách cüa thj xã; các ngun 
buy dng dóng gop tir các to chüc, cá nhân theo quy djnh cña pháp 1ut; nguôn 
huy dng dóng gop tili nguOn xà hi hóa; cac nguOn qu ti dja phuang, don vj; 
nguOn 1irc vin trçi, tài trçY hcp pháp ti.r các tO chirc theo quy djnh pháp 1ut. 

VI. TIEN DO THIJC HIEN 

1. Trtróc ngày 15/6/2022 
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- Các phông, ban, doàn th, Hi Ngu'ii cao tucM thj xà và UBNID các phi.thng 
kjp thai xây dirng, trin khai K hoach "Tháng hành dng vi ngu?i cao tuôi" näm 
2022 trên dia bàn. 

- Dy minh cong tác tuyên truyn; rà soát nm ch.c các di tllclng nguii cao 
tui có hoàn cành khó khän can giCip do'; to chrc 4n dng xây drng Qu5 Chäm 
soc và Phát huy vai trô ngu1i cao tuôi; triên khai vic chäm soc sirc khOe và 
"Chuang trInh Mat sang cho ngui cao tuôi". 

2. Tü' ngày 15/6 E1n ht tháng 9/2022 

- Can cir vào tInh hInh thrc t các phông, ban, doàn the, Hi NCT thj xã và 
UBND các phuäng tO chrc Lê phát dng Tháng hành dng, phü hqp nhärn bão 
dam yêu câu phông, chông djch covid- 19 theo quy djnh. 

- Tiêp tijc trin khai tuyên truyn v pháp 1ut, chInh sách lien quan tó 
ngi.ri cao tuôi ye "Già hóa dan sO", "Tháng hành dng vi ngui cao tuôi Vit 
Nam". 

- T chirc các hot dng thärn hOi, tang qua, khárn tu vn v si1c khOe min 
phi cho ngu'ii cao tuôi là thuo'ng binh, ngui cao tuOi thuc gia dInh chInh sách, 
gia dInh có cOng vol cách mng nhân ngày 75 näm ngày Thucmg binh - Lit s 
(27/7/1947-27/7/2022), Ngày gia dInh Vit Narn... 

- To chüc các hott dng, giao luii van hóa, van ngh, th thao. Các Co sO, chi 
hi ngu'ô'i cao tuôi to chOc gp m.t, biêu duong can b, hi viên nguO'i cao tuOi, 
nhtrng ngu'è'i có dóng gop tIch circ vào chãrn sóc, phát huy vai trô ngu'ôi cao tuOi 
và cOng tác Hi. 

3. Tu tháng 10 den hêt tháng 12/2022 

- To chirc dçrt cao diem "Tháng hành dng vi ngui cao tui", tp trung vào 
các ni dung: Thäm hOi, tng qua nguô'i cao tuOi nghèo, ngithi cao tuOi có hoàn 
cânh khó khän. 

- To chirc khám, tu vn v sirc khOe min phi cho ngui cao tuOi. Mo mt 
thay thüy tinh the giái phóng mu lôa cho ngui cao tuôi có hoàn cành khó khän. 
To chrc các hoat dng van hóa, van ngh, the diic the thao cüa ngu'i cao tuôi 
nhân ngày Quôc tê Ngui cao tuOi (0 1/10). 

- Rà soát, 1p danh sách di tuçing ngu'è'i cao tuèd trôn 70, 75, 80, 85, 90, 95, 
100 và trên 100 de chuân bj cho cOng tác chüc th9, 1nirng thç dip Tet Nguyen dan 
Qu Mao näm 2023. 

- UBND các phuing phôi hçip vOi Hi Nguè'i cao tui, các tt chrc doàn th 
và gia dInh, tO chirc các hot dng hu'O'ng i'rng "Tháng hành dng vi nguo'i cao 
tuOi" nàrn 2022 ti dja phumg. Tong hçp báo cao kêt qua thrc hin "Tháng hành 
dng vi ngu'ô'i cao tuOi" theo quy djnh. 

V. TO CH1C THIJ'C HIN 

1. Phông Lao dng - Thu'ong binli và Xi hi 
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- Là phông thu?ng trirc chñ trI, phi hçp vth các phông, ban, doàn th; các 
phizing tham muu UBNID thj xà triên khai Kê hoach "Tháng hành &ng vi ngu'Yi 
cao tuôi Viêt Nam" näm 2022 trên dia bàn. To chic thuc hiên các chInh sách lien 
quan den ngii cao tuôi kp thai, dung quy djnh cüa pháp lut. 

- Chü trI, phcM hçip vii cac phông, ban có lien quan và Hi Ngithi cao tui 
thj xã to chirc các hot dng kiêm tra, giám sat vic thirc hin pháp lut, ché d 
chInh sách dôi vôi nguii cao tuôi trên dja bàn thj xà. 

- Tng hçip, báo cáo UBNID thj xã kt qua th1rc hin Tháng hành dng vi 
ngu'i cao tuôi Vit Nam näm 2022. 

2. Hi Ngu'ôi cao tuii thj xä 

- Hi.thng dan, dOn dc Hi ngui cao tuM các phix&ng thirc hin các hot 
dng triên khai Kê hoach Tháng hành dng vi ngu'ôi cao tuôi Vit Nam näm 2022 
trên dia bàn. 

- PhM h9p vol các t chüc, don v, cá nhân th chüc 4n dng ngun 1irc d 
thçrc hin các hot dng thärn hOi, dng viên, tang qua, khám süc khöe cho ngui 
cao tuôi có hoàn cành khó khän trén dja bàn, nhât là nguii cao tuôi thuc gia dInh 
chInh sách, ngui cao tuôi thuôc h nghèo, h cn nghèo, ngithi cao tuôi có hoàn 
cãnh khó khàn nhân djp ngày dp k nim 75 nàrn ngày Thuong binh, Lit s5' 
(27/7/1945-27/7/2022), trong Tháng hành dng vi ngi.thi cao tuôi (thang 10); to 
chirc dçit cao diem "Chuong trInh Mat sang cho ngithi cao tuôi" nhân ngày Quôc 
tê nguô'i cao tuôi, Ngày gia dInh Vit Narn... 

- Tip tijc huing dn viçc xây dirng, phát trin các mô hInh Câu lic b Lien 
the h tir gii1p nhau theo Quyêt djnh so 1336/QD-TTg cüa Thu tuóng ChInh phü 
ngày 31/8/2020; day mnh xây dimg, phát triên Qu Chàm soc Va Phát huy Vai trô 
ngui cao tuôi & co s& theo quy djnh. 

- Chu ti-I, huó'ng dn, chi do các cp Hi t chuc kST nim ngày truyn thng 
ngi.rôi cao tuôi Vit Nam (06/6); Ngày Quôc tê Ngu&i cao tuôi (01/10) bang các 
hinh thrc thiêt thirc; phôi hçp chInh quyên cüng cap rà soát thông ke 1p danh 
sách nguO'i cao tuôi trôn 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 de to chuc chüc 
th9, müng th9 theo dung quy djnh Nghj quyêt sO 16/2020/NQ-HDND ngày 
16/2020/NQ-HDND tinh ngày 13/11/2020 cüa Hi dông nhân dan tinh ye vic 
Quy djnh mrc qua tang chüc thç, rnü'ng th9 ngu&i cao tuOi ti-en dja bàn tinh Ngh 
An và các van bàn hin hành có lien quan den vic chuc th9, mrng th9 dOi vói 
nguYi cao tuôi. 

- Don dôc, kiêrn ti-a giám sat qua trinh to chüc triên khai thirc hin cüa các 
phu&ng, tong hgp báo cáo UBND thj xã (qua Phông Lao dng - Thiw'ng binh và 
Xâ hç3i,. ye ket qua Tháng hành dng vi NguOi cao tuOi närn 2022 theo quy djnh. 

3. PhOng Van hóa- Thông tin 

- Tip tic trin khai thirc hin hiu qua Quyt djnh s 2074/QD-TTg ngày 
10/12/2021 cüa Thu tu&ng ChInh phü ban hành Kê hotch triên khai thrc hin Chi 
thj so 06- CT/TW ngày 24/6/202 1 cüa Ban BI thu ye sir tang cuO'ng lãnh dao  cüa 
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Dáng di vOi cong tác xay drng gia dInh trong tinh hInh mi (giai doan 2021 : 
2030), trong do, tp trung các ni dung lien quan den cong tác nguO'i cao tuôi; Kê 
hoach triên khai thuc hiên Chiên luçc phát triên gia dInh Vit Nam trên dta  bàn 
tinh Ngh An den nàm 2030. 

- Ph& hcip vOi Hi Ngu'i cao tui thj xã t chrc tuyên truyn, hithng dn 
các boat dng van ngh, the diic - the thao phü hçip vi ngui cao tuôi. 

- H trçl k' thut cho Hi Ngui cao tui trong các hoit dng van hóa, van 
ngh, the thao gop phân tao  phong trào van hóa, van ngh, the thao sâu rng trong 
cong dông. 

4. Trung tam Van hóa, The thao vã Truyên thông 

- Chi dito vic cong kbai thông tin v giám giá ye theo quy djnh cho nguôi cao 
tuOi khi thäm quan các di tich ljch sir - van boa, danh lam thang cãnh theo quy 
djnh cüa Lut ngu'ii cao tuôi. 

- H trg k thut cho Hi Ngu'ôi cao tuôi trong các hoat  dng thärn quan du 
ljch tai  dja phuong 

- Dy manh  cOng tác tuyên truyn, ph bin trin khai K hoach  thirc hin 
ni dung Tháng hành dung vi nguô'i cao tuôi nãm 2022 trén dja bàn Th xã Ci.ra Lô 

5. Phông Y t 

- Tip tiic trin khai, t1c hin hiu qua Chu'o'ng trInh Chàrn soc src khOe 
ngui cao tuOi trên dja bàn tinh theo Quyêt djnh sO 1579/QD-TTg ngày 
13/10/2020 cüa Thu tuâng ChInh phü 

- Hung dn l.p h so theo dOi, quãn 1 strc khOe nguii cao tuM; khám sirc 
khOe djnh k' cho ngithi cao tuOi theo quy djnh tai  Thông tu sO 96/2018/TT-BTC 
ngày 18/10/20 18 cüa B Tài chInb. 

- Chi dao,  phi hçcp t chilic khárn, tu' vn, chüa bênh min phi cho ngui 
cao tuôi thuc h nghèo, h cnnghèo, nguñ cao tuôi có hoàn cành khó khàn, gia 
dInh chInh sách có ngui cao tuOi. 

6. Các phông, ban, ngành, to chñ'c doàn th lien quan: 

Can cir cht'rc nàng, nhim viii dugc giao phi hcip Hi ngui cao tui thj xã 
thirc hin có hiu qua ie hoach Tháng hành dng vi ngu'i cao tuOi Vit Nam närn 
2022 trên dia bàn thi xà. 

7. Hi Chil thIp dO thi xä 

- Vn dng các nguôn 1rc Phi hçp vri Hi NguO'i cao tui thj xã t chirc 
gk'ip do!, thàrn hOi, tng qua cho nguo!i cao tuôi thuc h ngheo, cn nghêo, gia 
dmnh chinh sách, ngu'ô'i cao tuOi có hoàn cãnh khó khan. . . .dc bit là trong các djp 
ngày QuOc tê nguOi cao tuOi (01/10), Tháng hành dng vi nguo!i cao tuOi, Ngày 
Thuong binh lit s, Tet Nguyen dan. 

- Phi hgp vó'i Hi NguO'i cao tui thj xä th chrc các hoat dng khárn chüa 
bnh, cap phát thuOc mien phi cho ngu'O'i cao tuôi, chàm soc src khOe dira vào 
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cong dng; các hott dng ciru trçi, giñp dOr ngui cao tui trên dja bàn thj xä bj 
ành hu&ng b&i thiên tai, dch bnh. 

8. D nghj Uy ban Mt trn To quôc thj xã 

- TIch crc t chüc và tham gia các hoat  dng hithng irng "Tháng hành dng 
vi ngithi cao tuôi" nám 2022. Thrc hin h trçi, giüp d các dôi tuçmg ngui cao 
tuôi thuc din nghèo, cn nghèo, ngu'èi cao tuôi có hoàn cành khó khän trén dja 
bânthjxã. 

- Dy manh  tuyên truyn, 4n dng các t chüc thành viên, doàn viên, hi 
viên và các tang lop nhân dan tham gia các hott dng huO'ng üng "Tháng hành 
dng vi nguOi cao tuôi Vit Nam" nãm 2022, nhãrn nâng cao nhn thi'rc ye chäm 
soc phát buy vai trO ngui cao tuôi. Thrc hin giárn sat vic thçrc hin chInh sách 
lien quan den ngui cao tuôi. 

9. UBND các phuo'ng 

- Xây dirng K hoch và trin khai thirc hin "Tháng hành dng vi ngu'è 
cao tuôi Viêt Nam" nãm 2022 trên dja bàn phuing. 

- Chi dto các b phn lien quan phi hçp Hi ngui cao tui rà soát, nrn bt 
ngi.thi cao tuôi có hoàn cành khó khàn, ngi.thi cao tuôi cô don không no.1 nu'o'ng 
tira va de xuât to chirc ho trg, thäm hói kjp thii, hiu qua. 

- Tang cu'&ng cong tác tuyên truyn, nâng cao nhn thüc cüa các cp üy, 
chInh quyên ye pháp 1ut, chInh sách dôi vi ngii?ñ cao tuôi; vn dng nguñ dan 
tham gia Bão hiêm xã hi, Bão hiêm y te. 

- Chü dng b trI ngun lirc, ngân sách thirc hin K hoach và thirc hin dy 
dü các chInh sách dôi vâi ngiRi cao tuôi theo quy djnh, lông ghép thrc hin Lut 
Ngui cao tuôi vâi các chmmg trInh, dê an ye nguñ cao tuOi. 

- Co giãi pháp huy dng mcd ngun 1?c  d t chtrc thäm hOi, tang qua, rnrng 
tho, chiiic tho, tu' van, khárn src khOe djnh kS'  cho ngui cao tuôi. 

Trên day là K hoch trin khai tIc hin "Tháng hành dng vi nguô'i cao 
tuôi" nàrn 2022, UBND th xa yeu câu các phông, ban, ngành, tO chüc doàn the, 
Hôi Nguôi Cao tuôi thj xâ vàUBND các phung can cü Kê hoch dê tO chrc tic 
hin dt hiu qua. Báo cáo kêt qua thirc hin "Tháng hành dng vi ngithi cao tuôi 
Vit Narn" nàrn 2022 trên dja bàn ye UBND thj xã (qua Phông Lao dng - TB Va 
XH) truc ngày 01/11/2022.!. 

No'! u/ian: 
- So' Lao dng - TB và XH; 
- ChCi tjch; các PCT UBND thj xä; 
- Uy ban MTTQ thj xã; 
- Các phong, ban; don vi cap thi xä có lien quail; 
- UBND các phu'a'ng; 

- Luu: VT, LDTBXH.,4* 
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