
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  366  /SYT-NVY 

V/v thực hiện Quyết định số 168/QĐ-

UBND ngày 03/02/2020 phê duyệt 

triển khai công tác người cao tuổi trên 

địa bàn tỉnh An Giang năm 2020. 

An Giang, ngày 17 tháng 02 năm 2020 

                               
Kính gửi:  

 - Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; 

 - Bệnh viện Tim mạch; 

 - Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh; 

 - Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

 

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt triển khai công tác người cao tuổi trên địa 

bàn tỉnh An Giang năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 112/KH-SLĐTBXH ngày 20/01/2020 của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Kế 

hoạch triển khai công tác người cao tuổi (NCT) trên địa bàn tỉnh năm 2020,  

Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: 

- Thực hiện nhiệm vụ truyền thông giáo dục, phổ biến kiến thức về tập 

luyện, tự chăm sóc, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho người cao tuổi. 

- Xây dựng, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực chăm sóc sức khỏe người 

cao tuổi theo Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

- Làm đầu mối tổng hợp báo cáo hàng quý, 06 tháng, 09 tháng, năm hoặc 

đột xuất. 

2. Bệnh viện Tim mạch; Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh; 

- Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang chịu trách nhiệm phối hợp với 

Bệnh viện Tim mạch xây dựng các hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật chăm sóc 

sức khỏe cho người cao tuổi cho các đơn vị y tế trong tỉnh. 

- Hỗ trợ các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố về chuyên môn, kỹ thuật 

trong chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. 

- Tổ chức thực hiện các hình thức giáo dục, phổ biến kiến thức về tập 

luyện, tự chăm sóc, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho người cao tuổi; 

- Xây dựng thành lập khoa Lão khoa và trang bị trang thiết bị y tế phục vụ 

cho việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại đơn vị. 



3. Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố: 

- Tổ chức thực hiện các hình thức giáo dục, phổ biến kiến thức về tập 

luyện, tự chăm sóc, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho người cao tuổi; 

- Xây dựng thành lập Buồng tiếp nhận khám bệnh, chữa bệnh và trang bị 

trang thiết bị y tế phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại đơn vị. 

- Nâng cao năng lực cho cán bộ y tế của đơn vị, kể cả Trạm Y tế 

xã/phường/thị trấn để tăng cường triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban 

đầu cho người cao tuổi tại gia đình và cộng đồng. 

Giao Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình làm đầu mối, phối hợp với 

các đơn vị có liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế triển khai thực hiện hiệu 

quả công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BGĐ Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVY. 
(Đính kèm: - Quyết định số 168/QĐ-UBND 
                   - Kế hoạch số 112/KH-SLĐTBXH) 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 
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