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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt Đề án “Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp 

nhau giai đoạn 2017 - 2020” trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Người cao tuổi Việt Nam ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự 

giúp nhau giai đoạn 2016 - 2020; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công 

văn số 2354/SLĐTBXH-BTXH ngày 11 tháng 9 năm 2017, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Phê duyệt Đề án “Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự 

giúp nhau trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017 - 2020”, với các nội 

dung chủ yếu như sau: 

1. Tên Đề án: Đề án “Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp 

nhau trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017 - 2020”. 

2. Cơ quan lập Đề án: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

3. Mục tiêu: 

a) Xây dựng và Phát triển các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau 

(CLBLTHTGN) trên địa bàn thành phố, thông qua cách tiếp cận liên thế hệ, tự 

giúp nhau dựa vào cộng đồng để góp phần thực hiện chỉ tiêu trong Chương trình 

hành động quốc gia về Người cao tuổi, góp phần chăm sóc và phát huy vai trò 

người cao tuổi, đặc biệt hướng tới giúp đỡ người cao tuổi nghèo, cận nghèo, 

hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng. 

 b) Nâng cao vai trò của Hội Người cao tuổi, huy động sự tham gia của các 

cấp, các ngành, xã hội và cộng đồng trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người 

cao tuổi, góp phần làm tốt công tác người cao tuổi trong giai đoạn già hóa dân số.  

4. Chỉ tiêu:  

a) Giai đoạn 2017 - 2018: Xây dựng 09 câu lạc bộ mẫu (mỗi quận, huyện 

xây dựng 01 CLBLTHTGN. Giai đoạn này, nơi nào hoạt động hiệu quả và có đủ 
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điều kiện thì có thể nhân rộng thêm bộ 01 câu lạc bộ). Mỗi CLB có từ 50 đến 70 

thành viên, trong đó có từ 60% đến 70% Người cao tuổi tham gia. 

 b) Giai đoạn 2019 - 2020: Nhân rộng thêm 76 Câu lạc bộ và duy trì nâng 

cao chất lượng hoạt động các Câu lạc bộ đã thành lập ở giai đoạn 2017 - 2018. 

Tổng số 85 Câu lạc bộ, có ít nhất 4.250 thành viên, trong đó có ít nhất 

2.975 người cao tuổi tham gia. 

(Đính kèm Đề án “Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp 

nhau trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017 - 2020”) 

5. Giải pháp thực hiện:  

a) Truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng về CLBLTHTGN và 

người cao tuổi. 

b) Huy động nguồn lực, vận động các tổ chức, xã hội, doanh nghiệp tham 

gia nhân rộng CLBLTHTGN. 

c) Phối hợp với các Sở, Ban ngành tạo điều kiện hỗ trợ thành lập và hoạt 

động của CLBLTHTGN. 

6. Kinh phí thực hiện Đề án:  

a) Ngân sách thành phố hỗ trợ để thực hiện các hoạt động (đã thể hiện cụ 

thể trong Đề án).  

b) Huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

c) Huy động đóng góp của các hội viên, từ các nguồn Quỹ tại địa phương. 

d) Vận động nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức quốc tế. 

7. Phân công tổ chức thực hiện: 

a) Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban công tác 

Người cao tuổi thành phố, Sở Tài chính, các Sở, Ban ngành liên quan và các tổ 

chức đoàn thể xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động của đề án;  

giám sát, đánh giá, tổng kết việc thực hiện đề án; huy động nguồn tài chính hợp 

pháp khác; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện và các vướng 

mắc, phát sinh trong quá trình triển khai; kiến nghị những điều chỉnh cần thiết, phù 

hợp thực tế với từng giai đoạn; 

- Phối hợp với chính quyền hướng dẫn Ban Đại diện Hội Người cao tuổi 

quận, huyện và các đoàn thể ở địa phương xây dựng Kế hoạch thực hiện đề án 

chung của thành phố, tổ chức huy động nguồn lực và hỗ trợ thực hiện đề án; 

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ các cấp vận 

động nguồn lực cho việc nhân rộng mô hình CLBLTHTGN, sử dụng nguồn quỹ 

vì người nghèo và các nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ thực hiện đề án. 

  b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp xây dựng Kế hoạch 

lồng ghép vào các chương trình quốc gia và các dự án, đề án khác có liên quan 

để thực hiện đề án; phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố 

giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện đề án. 
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  c) Sở Tài chính: Cân đối bố trí kinh phí triển khai đề án theo quy định 

của pháp luật về ngân sách nhà nước; hướng dẫn thanh tra, kiểm tra sử dụng 

kinh phí thực hiện đề án. 

 d) Sở Thông tin và Truyền thông: phối hợp chỉ đạo về tuyên truyền và 

nâng cao nhận thức về CLBLTHTGN, về huy động nguồn lực để nhân rộng mô 

hình CLBLTHTGN. 

 đ) Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Chỉ đạo các đơn vị trực 

thuộc tạo điều kiện hỗ trợ nhân rộng mô hình CLBLTHTGN; tạo điều kiện cho 

các Câu lạc bộ tham gia các chương trình giảm nghèo bền vững, khuyến nông, 

khuyến ngư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… 

 e) Sở Y tế: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện cho các 

CLBLTHTGN được khám sức khỏe định kỳ, tuyên truyền, phổ biến về chăm 

sóc sức khỏe, khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi cô đơn, khó khăn. Hỗ 

trợ kỹ thuật chuyên môn để thành lập đội ngũ tình nguyện viên chăm sóc người 

cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng. 

 g) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạo 

điều kiện cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, dưỡng sinh… 

của các CLBLTHTGN. 

 h) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội… vận động các nguồn hỗ trợ (kể cả nguồn hỗ trợ 

phát triển ODA), lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của đề án vào kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội hàng năm của thành phố và các quận, huyện. 

 i) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố: Hướng dẫn, 

đôn đốc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tích cực chủ động phối hợp 

với Chính quyền địa phương vận động nguồn lực để nhân rộng mô hình 

CLBLTHTGN; phối hợp với các tổ chức thành viên Mặt trận (Hội Liên hiệp 

Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ…) hỗ trợ thực 

hiện và giám sát đề án.  

 k) Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố: Phối hợp 

tuyên truyền Đề án nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về CLBLTHTGN; góp 

phần huy động nguồn lực để nhân rộng mô hình Câu lạc bộ điển hình, hiệu quả.  

         l) Ủy ban nhân dân quận, huyện: 

 - Xây dựng Kế hoạch thực hiện trên cơ sở Đề án chung của thành phố, 

lồng ghép vào Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi và các đề án 

khác đang triển khai tại địa phương. 

  - Chỉ đạo các cơ quan chức năng tuỳ theo tình hình cụ thể của địa phương 

xem xét hỗ trợ kinh phí và phối hợp với các nguồn lực từ các chương trình, dự 

án khác; tạo điều kiện thực hiện và giám sát thực hiện đề án. 

 - Xem xét, chỉ đạo việc sử dụng các nguồn quỹ an sinh xã hội, xóa đói 

giảm nghèo… và huy động các nguồn lực xã hội hóa ở địa phương để thực hiện. 

 - Chỉ đạo Ban đại diện Hội người cao tuổi quận, huyện tuyên truyền, 

quảng bá về CLBLTHTGN, công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao 

tuổi tại địa phương. 
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Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Đề án theo đúng trình 

tự, thủ tục quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, các Giám đốc Sở:  

Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận, huyện và Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này kể từ ngày ký./.  
 

 Nơi nhận: 
- Bộ LĐ-TB&XH; 

- TT.TU, TT.HĐND TP; 

- CT, PCTUBND TP (1AB); 

- Như Điều 3; 

- VP.UBND TP (3C); 

- Cổng TTĐT TP; 

- Lưu VT, TP   

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Tâm 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ     

                   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ĐỀ ÁN  

Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ  giai đoạn 2017 - 2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2644/QĐ-UBND ngày 12  tháng 10 năm 2017 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) 

 

 

Phần thứ nhất 

 

I. CĂN CỨ VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Căn cứ pháp lý  

Căn cứ Luật Người cao tuổi Việt Nam;  

Căn cứ Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam 

giai đoạn 2012 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 

số 1781/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Đề án Quốc gia nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau 

giai đoạn 2016 - 2020 đã được Phó Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 

số 1533/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2016; 

Căn cứ Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ về phê duyệt Chương trình hành động Quốc 

gia về người cao tuổi thành phố Cần Thơ giai đoạn 2012 - 2020;  

2. Sự cần thiết xây dựng Đề án 
Theo số liệu thống kê của Hội Người cao tuổi, thành phố Cần Thơ có 

122.200 người cao tuổi/1.603.543 dân, chiếm hơn 7,6% dân số. Trong đó có 

3.909 là đảng viên, 2.831 là Hội viên Cựu chiến binh, 4.643 là cán bộ hưu trí. Số 

người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên thuộc diện được trợ cấp xã hội là 21.159 người; 

số người cao tuổi còn trực tiếp tham gia lao động sản xuất là 22.480 người, 

chiếm khoảng 20% trên tổng số người cao tuổi. Số người cao tuổi nghèo có 

2.669 người, tập trung ở nông thôn, vùng xa trung tâm thành phố, vùng đồng 

bào dân tộc ít người; số người cao tuổi thường xuyên ốm đau, khuyết tật, không 

người nuôi dưỡng, cần sự hỗ trợ của Nhà nước và toàn xã hội là 8.632 người. 

Toàn thành phố Cần Thơ có 11.993 hộ nghèo;  

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban 

nhân dân thành phố, các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các Sở, Ban ngành, Mặt trận 

Tổ quốc, Đoàn thể các cấp đã thực hiện chính sách trợ giúp cho người cao tuổi 

bằng nhiều hình thức như: trợ cấp thường xuyên cho người từ 80 tuổi trở lên, người 

cao tuổi cô đơn, người tàn tật không nơi nương tựa, không có nguồn thu nhập, 

được cấp thẻ Bảo hiểm y tế, khám, chữa bệnh miễn phí, mừng thọ 1/10, chúc Tết… 

Việc thực hiện chính sách trợ giúp, số người cao tuổi đang sinh sống trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ được gia đình và xã hội quan tâm chăm sóc nhiều 

mặt. Tuy nhiên, mức độ chăm sóc chưa đáp ứng yêu cầu, đời sống vật chất và 
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tinh thần của một bộ phận người cao tuổi, nhất là các gia đình neo đơn ở vùng 

xa trung tâm thành phố, vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn. 

Qua kết quả nghiên cứu đánh giá về tác động của Câu lạc bộ Liên thế 

hệ tự giúp nhau (CLBLTHTGN) của Viện Nghiên cứu Y - Xã hội học (Liên 

hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) cho thấy, Câu lạc bộ là mô hình 

có tác động toàn diện tới người cao tuổi và cộng đồng. Cụ thể là: thành viên 

được vay vốn và chuyển giao khoa học kỹ thuật, có thể tăng 50% thu nhập 

sau ba năm, góp phần giảm nghèo cho người cao tuổi và gia đình. Sức khỏe 

của thành viên tốt lên do rèn luyện và có kiến thức tự chăm sóc. Ðời sống tinh 

thần được nâng cao, có cơ hội giao lưu, nâng cao nhận thức. Thúc đẩy sự hiểu 

biết và hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên, các thế hệ, giữa người khó khăn 

và không khó khăn; gắn kết tình làng nghĩa xóm, thúc đẩy các phong trào tại 

cộng đồng và thực hiện tốt luật pháp, chính sách về người cao tuổi. Hoạt 

động của câu lạc bộ còn làm thay đổi cách nhìn về người cao tuổi, về sự đóng 

góp và phát huy nội lực của người cao tuổi; góp phần làm tốt công tác người 

cao tuổi. Nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế cũng công nhận 

CLBLTHTGN là mô hình có tính nhân văn cao, hỗ trợ toàn diện người cao 

tuổi và có hiệu quả nhất, tạo điều kiện hỗ trợ người cao tuổi nghèo, có hoàn 

cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo. 
 

Phần thứ hai 
 

II. MỤC TIÊU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN 

1. Mục tiêu 

 a) Xây dựng và Phát triển các CLBTHTGN trên địa bàn thành phố, thông 

qua cách tiếp cận liên thế hệ, tự giúp nhau dựa vào cộng đồng để góp phần thực 

hiện chỉ tiêu trong Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi, góp 

phần chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, đặc biệt hướng tới giúp đỡ 

người cao tuổi nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng. 

 b) Nâng cao vai trò của Hội Người cao tuổi, huy động sự tham gia của các 

cấp, các ngành, xã hội và cộng đồng trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người 

cao tuổi, góp phần làm tốt công tác người cao tuổi trong giai đoạn già hóa dân số.   

2. Chỉ tiêu  

 a) Giai đoạn 2017 - 2018: Xây dựng 09 câu lạc bộ mẫu (mỗi quận, huyện 

xây dựng 01 CLBLTHTGN. Giai đoạn này, nơi nào hoạt động hiệu quả và có đủ 

điều kiện thì có thể nhân rộng thêm bộ 01 câu lạc bộ). Mỗi CLB có từ 50 đến 70 

thành viên, trong đó có từ 60% đến 70% Người cao tuổi tham gia. 

 b) Giai đoạn 2019 - 2020: Nhân rộng thêm 76 Câu lạc bộ và duy trì nâng 

cao chất lượng hoạt động các Câu lạc bộ đã thành lập ở giai đoạn 2017 - 2018. 

Tổng số 85 Câu lạc bộ, có ít nhất 4.250 thành viên, trong đó có ít nhất 

2.975 người cao tuổi tham gia 

Các CLBLTHTGN bảo đảm chất lượng, chỉ tiêu theo quy định như: 70% 

là người cao tuổi (từ 55 tuổi trở lên), 60 - 70% là phụ nữ, 60% -70% là người 

nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn; có ít nhất 50% thành viên được 

vay vốn bằng tiền hoặc hiện vật để cải thiện thu nhập; 100% CLBLTHTGN 

được tập huấn và giám sát theo quy chế.         
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3. Phạm vi thực hiện: Đề án được triển khai trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

4. Đối tượng: Người cao tuổi, đặc biệt người cao tuổi nghèo, cận nghèo, khó 

khăn và gia đình của họ, các thành viên khác trong cộng đồng (đa số là phụ nữ). 

    5. Các bước thực hiện  

    a) Lập kế hoạch và tuyên truyền về đề án: 

  - Thành lập Ban Chỉ đạo đề án, xây dựng kế hoạch hoạt động giai đoạn 

2017 - 2020; Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố phối hợp với Sở Lao 

động  - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính lập kế hoạch cụ thể về tiến độ 

xây dựng CLBLTHTGN, ngân sách, hoạt động (theo 2 giai đoạn). 

  - Huy động các nguồn lực trong và ngoài thành phố hỗ trợ hoạt động; lồng 

ghép với các chương trình, dự án và các quỹ tại địa phương để hỗ trợ nguồn quỹ 

ban đầu cho các câu lạc bộ. 

   - Phối hợp với Trung ương Hội Người cao tuổi để xây dựng và cung cấp 

tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền về câu lạc bộ. 

  b) Tập huấn kỹ thuật để nhân rộng CLBLTHTGN tại địa phương: 

 - Phối hợp với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và các đơn vị khác tổ 

chức tập huấn cho cán bộ Hội Người cao tuổi thành phố, quận, huyện, thành viên 

Ban Chủ nhiệm CLBLTHTGN (dự kiến) và cán bộ liên quan của các phường, xã về 

phương pháp thành lập, quản lý các hoạt động của CLBLTHTGN. 

   - Phối hợp với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam biên soạn, cung 

cấp tài liệu kỹ thuật về CLBLTHTGN. Tổ chức tham quan mô hình ở các tỉnh 

khác và trong địa bàn thành phố. 

 c) Thành lập các CLBLTHTGN: 

 - Lựa chọn các địa bàn phù hợp, chuẩn bị nhân sự, chuẩn bị các nguồn lực 

để hỗ trợ thành lập CLBLTHTGN. 

 - Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội Người cao tuổi cơ 

sở thành lập các CLBLTHTGN (theo kế hoạch). Tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ. 

 d) Giám sát, hỗ trợ, nâng cao năng lực cho các CLBLTHTGN: 

 - Tổ chức giám sát và hướng dẫn kỹ thuật tại chỗ cho các CLBLTHTGN 

(giám sát mẫu, giám sát điểm...). 

 - Sơ, tổng kết rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các 

CLBLTHTGN trên địa bàn thành phố. 
 

Phần thứ ba 
 

III. GIẢI PHÁP, KINH PHÍ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Giải pháp 

 a) Truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng về CLBLTHTGN và 

người cao tuổi: 

 - Hợp tác với Trung ương Hội Người cao tuổi và cơ quan truyền thông địa 

phương để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác động và hiệu quả của 

CLBLTHTGN, về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. 

 - Tổ chức tham quan mô hình, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm để phổ biến, 

xây dựng CLBLTHTGN.   

 b) Huy động nguồn lực, vận động các tổ chức, xã hội, doanh nghiệp tham 

gia nhân rộng CLBLTHTGN: 
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 - Ngân sách hỗ trợ ban đầu và thường xuyên từ Ủy ban nhân dân thành 

phố, quận, huyện và xã, phường, thị trấn (nơi được chọn làm điểm chỉ dạo). 

  - Xây dựng các quỹ liên quan để phát triển các CLBLTHTGN (quỹ vì người 

nghèo, quỹ hỗ trợ phụ nữ, nông dân; nguồn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội …) 

  - Vận động nguồn lực từ tổ các tổ chức chính trị- xã hội,  các tổ chức xã 

hội, xã hội - nghề nghiệp, các hội đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, cá 

nhân trong và ngoài thành phố. 

  - Phối hợp với Trung ương Hội Người cao tuổi và các đơn vị khác tổ chức 

tìm kiếm nguồn lực, dự án. 

  c) Phối hợp với các Sở, Ban ngành tạo điều kiện hỗ trợ thành lập và hoạt 

động của CLBLTHTGN: 

 - Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố chủ trì phối hợp với Sở Tài 

chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập dự toán ngân sách, lập kế 

hoạch triển khai thực hiện đề án lồng ghép với chính sách phát triển kinh tế - xã 

hội; huy động sự tham gia của chính quyền (theo Điều 24, Luật Người cao tuổi 

và Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi) để các thành viên 

CLBLTHGN được vay vốn sản xuất giảm nghèo. 

 - Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố phối hợp với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Hội Nông dân 

thành phố để truyền thông, hướng dẫn câu lạc bộ kiến thức, kinh nghiệm sản 

xuất và lồng ghép nguồn lực từ chương trình nông nghiệp, nông thôn mới. 

 - Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố phối hợp với Sở Y tế, Sở 

Thông tin và Truyền thông và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ, tạo điều 

kiện cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, 

dưỡng sinh… của các CLBLTHTGN. 

 - Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt 

trận tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, 

Hội Nông dân thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành 

phố... tham gia huy động nguồn lực để thành lập, quản lý và giúp đỡ các 

CLBLTHTGN hoạt động. 

 2. Kinh phí tổ chức thực hiện 

a) Ngân sách thành phố hỗ trợ để thực hiện các hoạt động sau. 

- Quản lý Đề án, chỉ đạo, tuyên truyền, sơ kết, tổng kết về câu lạc bộ liên 

thế hệ tự giúp nhau. 

- Tập huấn hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng tài liệu hướng dẫn về CLBLTHGN. 

- Giám sát nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (thành 

lập, hoạt động, quản lý quỹ...). 

b) Huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật 

- Đẩy mạnh huy động đóng góp từ nguồn xã hội hóa để nhân rộng mô hình 

CLBLTHTGN, vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ hoặc tham gia thực hiện đề án. 

- Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể lồng ghép nguồn lực của các chương 

trình, dự án khác tại địa phương để hỗ trợ thực hiện đề án và chăm sóc người 

cao tuổi. 

c) Huy động đóng góp của các hội viên, từ các nguồn Quỹ tại địa phương. 
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- Phối hợp với chính quyền các cấp sử dụng nguồn lực từ các Quỹ chăm 

sóc và phát huy vai trò người cao tuổi và các nguồn quỹ khác ở các cấp để hỗ trợ 

nguồn quỹ ban đầu cho các CLBLTHTGN nhằm mục đích giảm nghèo cho các 

thành viên câu lạc bộ. 

- Huy động sự đóng góp của cá nhân và cộng đồng của hội viên Hội 

Người cao tuổi và các thành viên CLBLTHTGN. 

d) Vận động nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức quốc tế: 

- Thông qua hoạt động hợp tác quốc tế để xây dựng các dự án về nhân 

rộng mô hình CLBLTHTGN. 

- Vận động sự đóng góp, tài trợ của các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, cá 

nhân các nước và quốc tế để nhân rộng mô hình CLBLTHTGN. 

3. Tổ chức thực hiện 

a) Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban công tác 

Người cao tuổi thành phố, Sở Tài chính, các Sở, Ban ngành liên quan và các tổ 

chức đoàn thể xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động của đề án;  

giám sát, đánh giá, tổng kết việc thực hiện đề án; huy động nguồn tài chính hợp 

pháp khác; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện và các vướng 

mắc, phát sinh trong quá trình triển khai; kiến nghị những điều chỉnh cần thiết, phù 

hợp thực tế với từng giai đoạn; 

- Phối hợp với chính quyền hướng dẫn Ban Đại diện Hội Người cao tuổi 

quận, huyện và các đoàn thể ở địa phương xây dựng Kế hoạch thực hiện đề án 

chung của thành phố, tổ chức huy động nguồn lực và hỗ trợ thực hiện đề án; 

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ các cấp vận 

động nguồn lực cho việc nhân rộng mô hình CLBLTHTGN, sử dụng nguồn quỹ 

vì người nghèo và các nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ thực hiện đề án. 

  b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp xây dựng Kế hoạch 

lồng ghép vào các chương trình quốc gia và các dự án, đề án khác có liên quan 

để thực hiện đề án; phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố 

giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện đề án. 

  c) Sở Tài chính: Cân đối bố trí kinh phí triển khai đề án theo quy định của 

pháp luật về ngân sách nhà nước; hướng dẫn thanh tra, kiểm tra sử dụng kinh 

phí thực hiện đề án. 

 d) Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chỉ đạo về tuyên truyền và 

nâng cao nhận thức về CLBLTHTGN, về huy động nguồn lực để nhân rộng mô 

hình CLBLTHTGN. 

 đ) Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 

tạo điều kiện hỗ trợ nhân rộng mô hình CLBLTHTGN; tạo điều kiện cho các 

Câu lạc bộ tham gia các chương trình giảm nghèo bền vững, khuyến nông, 

khuyến ngư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… 

 e) Sở Y tế chỉ đạo các cấp tạo điều kiện cho các CLBLTHTGN được 

khám sức khỏe định kỳ, tuyên truyền, phổ biến về chăm sóc sức khỏe, khám 

chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi cô đơn, khó khăn. Hỗ trợ kỹ thuật chuyên 

môn để thành lập đội ngũ tình nguyện viên chăm sóc người cao tuổi có hoàn 

cảnh khó khăn tại cộng đồng. 
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 g) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạo điều 

kiện cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, dưỡng sinh… của 

các CLBLTHTGN. 

 h) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội… vận động các nguồn hỗ trợ (kể cả nguồn hỗ trợ 

phát triển ODA), lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của đề án vào kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội hàng năm của thành phố và các quận, huyện. 

 i) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hướng dẫn, đôn 

đốc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tích cực chủ động phối hợp với 

Chính quyền địa phương vận động nguồn lực để nhân rộng mô hình 

CLBLTHTGN; phối hợp với các tổ chức thành viên Mặt trận (Hội Liên hiệp 

Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ…) hỗ trợ thực 

hiện và giám sát đề án.  

 k) Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố phối hợp tuyên 

truyền Đề án nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về CLBLTHTGN; góp phần 

huy động nguồn lực để nhân rộng mô hình Câu lạc bộ điển hình, hiệu quả.  

         l) Ủy ban nhân dân quận, huyện: 

 - Xây dựng Kế hoạch thực hiện trên cơ sở Đề án chung của thành phố, 

lồng ghép vào Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi và các đề án 

khác đang triển khai tại địa phương. 

  - Chỉ đạo các cơ quan chức năng tuỳ theo tình hình cụ thể của địa phương 

xem xét hỗ trợ kinh phí và phối hợp với các nguồn lực từ các chương trình, dự 

án khác; tạo điều kiện thực hiện và giám sát thực hiện đề án. 

 - Xem xét, chỉ đạo việc sử dụng các nguồn quỹ an sinh xã hội, xóa đói 

giảm nghèo… và huy động các nguồn lực xã hội hóa ở địa phương (quận, 

huyện, xã, phường, thị trấn…) để thực hiện đề án. 

 - Chỉ đạo Ban đại diện Hội người cao tuổi quận, huyện tuyên truyền, 

quảng bá về CLBLTHTGN, công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao 

tuổi tại địa phương./. 
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