
UY BAN NIIAN DAN 
THI  xA CU'A LO 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p - Tr do - Hanh phüc  

S: ,(q7'/KH-UBND Ct'ra Lô, ngàyfLthang 9 narn 2022 

KE HOACH 
Thii'c hin Be an nhân rng mô hInh cãu 1c b lien the h 

tir ghip nhau trCn dla  bàn thi xä Cüa Là den nàm 2025 

Thixc hiên K hoach 345/KH-UBND ngày 01/06/2022 cña UBND tinh Ngh An 
v vic trin khai th?c hin thirc hin D an nhân rng mô hInh câu lac  b lien th 
h tx giüp nhau trên dja bàn tinh Ngh An dn nàrn 2025, Uy ban nhân dan thi xã 
Ciira Là ban hành K hoach thuc hiên nhu sau: 

I. MJC BICH, YEU CAU 

1. Muc dIch: 

Quán trit, tuyên truyn sâu rng D an nhãn rng rnô hInh câu ltc b lien th 

h tr giñp nhau dn närn 2025 ban hành kern theo Quyt djnh 1336/QD-TTg ngày 
3 1/8/2020 cUa Thu tuó'ng ChInh phñ d nâng cao nhn thirc trong toàn xä hi, nhrn 

tao sir ding thun v rnt rnô hInh sinh hoat thIch 1mg vó'i xu th "Già hóa dan sb" 

dang din ra hin nay và thixc hin Chuo'ng trInh hành dng quc gia v ngi.thi cao 
tui. 

Phát huy hiu qua rnô hInh Câu lac  b lien th h tir gil'Ip nhau ('sau day gi tat 

là Cáu lgc b3) nhrn huy dng sir tharn gia cña nguà'i cao tui; phát huy vai trà hi 

nguôi cao tui; các cp, các ngành và c5ng  dng trong vic nâng cao dmi song vt 

chat, tinh thn cho nguài cao tui; chàrn soc sIre khOe nguè'i cao tui, giârn nghèo 

bn vttng, gop phn xây dimng nông thôn rnó,i, do thj van rninh và bâo v quyn 1çi 
nguOi cao tuOi. 

2. Yêu cu: 

a, Các hoat dng phãi c1i th& khâ thi, barn sat ni dung, nhim v1.i cIra D an 

duçc Thu tuâng ChInh phU phê duyt và phü hcp vi diu kin, tInh hInh thijc t 

elm dja phuong. 

b, Lng ghép, k& hçmp các hoat dng thirc hin D an vó'i các chuong trInh, d 
an, k hoach khác có lien quan dà, dang dixçc trin khai, darn bão khOng chng chéo, 

tit kiin, hiu qua. 

c, Phân cOng nhirn vi ci th& darn bão sir ph& hcip cht chë giCra các phOng, 

ban, ngành, các t chlrc doàn th có lien quan và UBND các phithng trong t chIme 
trin khai thuc hiên D an. 

II. NOI DUNG KE HOACH 



1. Chi tiêu, phm vi, di tuqng: 

a, Dn nãrn 2025, trén dja bàn thj xã có 07 câu lac  b hot dng on djnh, hiu 

qua hon 224 thành viên, trong do có 156 ngu'ô'i cao tui tharn gia. (Chi tie't tgiphy 

luc kern theo) 

b, K hoach thrcic trin khai tii tt cã các phu'ng trên dja bàn thj xã. 

c, Ngu'ôi cao tuOi và gia dInh NCT, phii nü và các thành viên khác trong cong 

dng. Dc bit NCT cô don không no'i nu'ong tira, NCT là phii nU nghèo, cn nghèo. 

NCT có hoàn cành khó khän. 

2. Nhim viii và giãi pháp 

a, Duy trI và nâng cao chat lu'ç'ng hot dng 

- Truó'c day, trên dja bàn thj xã có 01 câu lac b duçc thành 1p tti phung Nghi 

Hu'ong. Tuy nhiên dn cui nàrn 2019, khi các khi duçc sap nhtp thI câu lac b nay 

khOng con hoat dng. 

- Mc tiêu dn nãrn 2025 thành lap rnO'i 07 câu lac  b trên dia bàn toàn thi xã 

d darn bão các chi tiêu, tiêu chI quy djnh. Trong dO: rni câu lac  b có tr 30 dn 40 

thành viên, trong dO cO 60%-70% là phii n; 60%-70% là ngui cao tui, 30% - 40% 

là ngixOi tré tuM, uu tiên ngui có hoàn cánh khó khän. 

b, Day mnh cong tác thông tin tuyên truyn 

- Tuyên truyn, nâng cao nhn thirc cña các phOng, ban, ngành, t chirc doàn 

th và toàn xã hi v chInh sách pháp lut dii vói ngu'i cao tui, v tác dng hiu 

qua cüa Câu lc b, cong tác chärn soc và phát huy vai trô ngui cao tui. 

- Tuyên truyn gu'ong din hInh hoat dng Câu ltc b và tác dng cüa rnô hInh 

trong cOng tác chärn sOc và phát huy vai trO ngui cao tui. 

c, T chü'c tp huân 

- T chü'c tp hun nâng cao nãng 1'c cho can b hi nguOi cao tui các cp, 

các thành viên câu ltc b. 

- To chirc tp huAn cho can b triên khai D an v cOng tác quàn I, trin khai 

các hoat dng cüa Câu lac  b. 

- T chüc hu'óng dn trin khai vic ltp k hoch, vay vn, tang thu nhp, van 

ngh th thao, chàrn soc si'rc khóe, h trçi c5ng  dng, tInh nguyen viên chärn soc tai 
nhâ, vn dng ngun hrc, bâo v quyn và l?i  Ich cüa ngu&i cao tui, cOng tác tuyên 

truy&n vn dng... 

d, Tang cuo'ng cong tác kiêm tra giám sat, to chá'c so kêt, tOng kt 

- T chiirc giárn sat và hu'óng dan k näng, k thut nghip vii tai  ch cho các 
Câu lac  b (giárn sat nuu, giáni sat c1iin,). 



- Djnh k hang nàm tin hânh so' kt, dánh giá tInh hin thirc hin, trao di kinh 

nghirn, va djnh huOng hoçit dng cho các câu lçic b rnói, nhrn nâng cao hiu qua 

hoat dng cüa các Câu 1c b trên dja ban. 

III. TO CHU'C THI)C HIN 

1. Kinh phi thic hin 

- Ngân sách nhà nu'ó'c h trçl d thirc hin các hoit dng: Lp k hoach huO'ng 

dn thirc hin D an; tp hun giâng viên và tp hun ban du cho các dja phuo'ng, 

xay drng tài 1iu hu'ó'ng dan; tuyên truuyeefn; kirn tra giárn sat vic xay dirng nhân 

rng mô hInh; tng kt D an. Vic h trV kinh phi theo phân cp ngân sách nhà 

nuâc hiên hành. 

- Huy dng dóng gop tr các t chirc, cá nhân theo quy djnh 

- }-Iuy dng dóng gop tr ngun xä hi hóa d duy tn và nhãn rng mô hInh câu 

1tcb. 

- Huy dng dóng gop tfr các ngun qu tii dja phuo'ng, tr hi NCT các cap, 

cong dng và các thânh viên CLBLTHTGN theo quy djnh hin hânh. 

- Huy dng ngun vin trçi, tài trçY hçp pháp tt'r các t chirc quc t the quy dnh 

cüa pháp 1ut. 

2. Phãn cong trách nhim 

a. Hi Ngu'ô'i cao tuôi thi xä: 

- Chü trI, phi hcp vó,i các phông, ban, ngành; các t chirc doãn th lien quan 

và UBND phu?mg trin khai thkxc hin K hoich; 

- Hang nám 1p dij toán kinh phi gfri PhOng Tài chInh-K hoich xern xét trInh 

cp có thrn quyn phê duyt; 

- Phi hgp vâi chinh quyn dja phuong, các t chii'c chInh trj - xã hi, xà hi 

ngh nghip vn dng ngun lrc, kt hcip si1 ding các ngun qu hqp pháp khác d 

h trq các Câu lac  b hott d5ng hiu qua. 

- T chirc kirn tra, giárn sat, dánh giá, so' kt, tng kt thirc hin K hoach; 

tng h9'p báo cáo UBND thj x và Ban Thuèng viii Hi Ngui Cao tui tinh Ngh 

An theo quy djnh. 

b. Phông Lao 1)ng - Thu'o'ng binh và Xä hi: 

Phi hcip vâi Hi Ngi.thi cao tui thj xA hurng dn UBND các phuO'ng triên 

khai thijc hin IK hoach; lng ghép các chuo'ng trInh, các dij an, d an có lien quan 

d thrc hin K hotch; thi'c hin vic giárn sat, dánh giá thi'c hin I( hotch. 

c. Phông Tãi chInh — Kê hoch: 

Hang nàrn b tn dü kinh phi trong d toán chi thung xuyên theo phân ctp ngân 

sách nhâ nu'ó'c hiên hânh, huo'ng dn d thrc hin K hoich v nhãn rng mô hInh 

Câu 1ic b giñp nhau. 
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d. Phông Y tê: 

Xây diyng k hoch tuyên truyn, 1ng ghép các chuong trinh cña ngành ph 

bin v chàrn soc sirc khôe cho nguèi cao tui; h trç chuyên rnôn, k thut d thánh 

1p di ngü tInh nguyen viên chàrn soc nguô'i cao tui tai  nhà và cong  dng;  tao  diu 

kiên cho các thành viên Câu 1c bô duoc khárn sñc khóe djnh k. 

c. Phông Van hóa — Thông tin: 

Xây dirng ké hoach, phi hçp vó'i Hi NguOi cao tui hu'o'ng dan UBND phung 

tuyên truyn, hung dn, giüp d các Câu lac  b t chirc các hoat dông van hóa, van 

ngh, th dc, the thao phñ hgp vói diu kin hoat dng cüa Câu lac  b  tai  dja 

phu'ong. 

f. Phông Kinh t: 

Phôi hcip vó'i Hi ngu'ài cao tui các cp nht là no'i có Câu lac  b huong dn 

k thut trng trçt, chän nuôi. .Chi dao  các don vj lien quan huóng dn các Câu lac 

b v kin thi'rc san xut, sinh k& tharn gia các chuong trInh khuyn nông, khuyn 

ngu phü hop vó,i tiirng dja phuong trên dja bàn thj xa. 

g. Trung tam Van hóa, The thao và Truyn thông th xä: 

Tuyên truyên vic thixc hin Quyet djnh 1336/QD-TTg cüa Thu tung trong 

viêc xây dung, nhân r5ng  rnô hinh CLB lien th h tir giiiip nhau trén dja bàn thj xã, 

gOp phn giàrn nghèo bn vü'ng. 

h. Các phông, ban, ngãnh, don v to chñc doãn the có lien quail: 

Can cñ' chuc nãng, nhirn \T du'Q'c giao phi hcp ling ghép các hot dng lien 

quan gop phân thiic hin có hiu qua K hoach; dng thai chi1i d5ng phi hcp, cung 

cp thông tin tuyên truyn ye các boat dng cfa K hoach nhrn giip CC co quan 

báo chI kip thi phán ánh, lan tOa sâu rng nghTa cña rnô hInh Câu lac  b trong 

cong dng. 

I. Be nghj Uy ban Mit trn To quOc Vit Nam th1 xã Cü'a Lô: 

Chi do Uy ban MTTQ CaC phuOng và các t chñc thành viên kêu gpi, vn d5ng 

ngun hrc h trçY xây dijng và sü ding các ngun qu hcp pháp d h trçY Hi ngu'ô 

cao tuôi trong vic xây dirng Càu lac  b5 và các hot dng cüa Câu lac  b  dat  hiêu 

qua tt, là giái pháp tIch circ h tr các dja phuong giárn nghèo bn vüng; phi hgp 

chi dao  các thành viên h trçl và thuc hin giárn sat K hoach nay theo quy djnh. 

k. Uy ban nhãn dan các phuông 

- Ban hành Kê hoch thrc hin D an nhân rng rnô hInh Câu lac  b Lien th h 
tir giup nhau giai doan dn näm 2025 trén dja bàn; 

- Chi dao  các bt phn chuyCn mon phôi hcp cht chë vói Hi NguOi cao tui 

phixàng trin khai vic thành 1p rnói và duy trI boat dng cfia các Câu lac  b trên 

dia bàn; 



- I-lang närn b trI kinh phi trong dir toán chi thung xuyên và 1ng ghép các 

ngun vn hçp pháp d thrc hin các ni dung cüa K hoach; 

- Tuyên truyn v I( hoach, v cong tác chärn soc và phát huy vai trô nguôi 

cao tu&i & dja phuong; 

- TO chüc kim tra, giárn sat K hoach và báo cáo djnh k' 6 tháng, hang nAm 

v Hi ngu?ñ cao tui thj xã d tng hvp  báo cáo UBND th xa. 

Trong qua trInh th?c hin nu có vung rn.c, d nghj các don vj, dja phuang 

phãn ánh v Hi ngtrYi cao tui thj xa d tng hqp, báo cáo UBND thj xã./. 

Noi ,,hân: 
- Ban thLrOng vi Hi NCT tinh; 
- Sà LD-TB&XH; 
- ChQ tjch; các PCT UBND thi x; 
- UB MTTQVN thi xii; 
- Các phOng, nganh, doàn the tlij xã; 
- UBND các phiing; 
- Luu VT, HNCT

,,
- 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU T!CH 

bang Van PhuIc 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM 

THIXACIXALO Bc Ip - Tçr do - Htnh phtIc 

D KIEN KINH PHI THIJ'C HIN KE HOiCH CAU LIC BQ LIEN THE H TIJ GHJP NHAU GIAI DOJN 202 1-2025 

(Kern iheo Ke' hoach s:  ,14/KH-  UBND ngày lhthng  5  náin 2021) 

TT Ni dung chi 

Nàm 2021 Näm 2022 Näm 2023 Nàm 2024 Näm 2025 
Tong cong 
giai doin 

2021-2025 

S 
lucug 

cau lac 
bo 

Mrc 
ho trçi 

(tiieu 
doug) 

phi thuc 
lien  

S 
lugrg 
cau 

lac ho 

Mtrc 
hO trç 
(ttiêu 
doug) 

Kinh 
phi 
thc 
hiên 

(triêu 
dng) 

S 
luoug 

câu lac 

bo 

Mic 
ho trp 
(triêu 
doug) 

Kiuh 
phI 

thirc 
hiên 

(tueu 
dng) 

S 
lucug 
cau 

lac bo 

Mirc 
hO trQ 
(tuêu 

doug) 

Kiuh 

phi 

thc 
hiên 

(trieu 
dng) 

S 
lucug 
cau 

lac bo 

Mrc 
ho trQ 
(trieu 
doug) 

Kinh 

phi 
thirc 

Iiien 
(trieu 
dng) 

S 
Iuug 

cau 
lac bo 

Kiuh 

phi 
thrc 

hlLn 
(trieu 
dng) 

Qu thành lap Câu lac bô 1.250 1.300 1.350 1.300 1.300 130 6.500 

NgansáchNhanuVc 25 20 500 26 20 520 27 20 540 26 20 520 26 20 520 2.600 

Nguánxãhihóa 25 30 750 26 30 780 27 30 810 26 30 780 26 30 780 3.900 

2 Tphunnãngcaonanghc 150 150 150 150 150 750 

3 Quän l, kiém tra, gim sat so 50 50 50 50 250 

4 Tong kt thic hin 50 

Tong 25 1.450 26 1.500 27 1.550 26 1.500 26 1.500 130 7.550 

Trong do: 

Ngan sách N/ia niioc 700 720 740 720 720 3.650 

Ngunxãhi1ióa 750 780 810 780 780 3.900 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOE CHU NGHIA VIET NAM 
Till XA CIJA LO Dic 1p - Tir do - Hnh phtIc  

KE HOACH PHAT TRIEN CAU LAC BO LIEN THE HE T GIUP NHAU GIAI DOAN 2021-2025 

(Kènz tiwo Ké' hoach so':  MH-  UBND ngày / thOn nOin 2022,) 

TT Huyn, thành ph, thj xã 
S6CLBdA 

thành 1p giai 
doan triro'c 

Ké hoch giai 
doan 2022-2025 

Trong do 

Tng giai don 

Nàin 2022 Náin 2023 Näin 2024 Nàiii 2025 

I Phu'ô'ng Nghi Hãi 1 1 1 2 

2 Phu'ông Nghi Hôa I 1 I 

3 Phu'à'ng Nghi Huo'ng 1 1 1 1 

4 Phu'mg Nghi Thu 1 1 1 

5 Phu'ô'ng Thu Thüy 1 1 1 

6 Phu'ng Nghi Thñy 1 1 1 

7 Phuô'ng Nghi Tan 1 1 1 

Tôngcina 7 1 3 3 1 8 
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