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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

 
Số: 2581/Qð-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Phú Thọ, ngày 28 tháng 10 năm 2015 

 
QUYẾT ðỊNH 

V/v Kiện toàn Ban công tác người cao tuổi tỉnh Phú Thọ 
giai ñoạn 2016 - 2020 

––––––––– 

Căn cứ  Luật tổ chức HðND và UBND năm 2003; 
 Căn cứ Quyết ñịnh số 1781/Qð-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chương trình hành ñộng Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai 
ñoạn 2012 - 2020; 

Thực hiện Thông tư số 08/2014/TT-BNV ngày 19/9/2014  của Bộ Nội vụ Quy 
ñịnh về Ban Công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban 
Công tác người cao tuổi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;  
 Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 
số 56/TTr-SLðTBXH ngày 20/10/2015, 

 
Quyết ñịnh: 

 

§iÒu 1. Kiện toàn Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Phú Thọ gồm các ông 
(bà) có tên sau ñây:  

1. Tr-ëng ban:  Ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

 2. Các Phó trưởng ban: 

- Ông Bùi ðức Nhẫn, Giám ñốc Sở Lao ñộng – Thương binh và Xã hội: Phó 
Trưởng ban Thường trực;   

-  Ông Lê ðình Luật-Phó Trưởng ban Thường trực BðD người cao tuổi tỉnh;  

 3. Các Ủy viên: 

- Ông Lê Tiến Hưng - Phó Giám ñốc Sở Nội vụ; 

- Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ông Nguyễn Thanh Minh - Phó Giám ñốc Sở Tài chính;  

- Ông Nguyễn Văn Hải - Phó Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư; 

- Bà Trần Thị Huyền - Phó Giám ñốc Sở Y tế;  

- Ông Nguyễn ðắc Thủy - Phó Giám ñốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Ông Lê Kim Quyền - Phó Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Ông Trần Tú Anh - Phó Giám ñốc Sở Nông nghiệp và PTNT; 
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- Ông Trịnh Văn Trung - Phó Giám ñốc Sở Giao thông vận tải; 

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo; 

- Bà Nguyễn Thị Thu Chung - Phó Giám ñốc Sở Tư pháp; 

- Ông Phí Văn Sen - Phó giám ñốc Sở Xây dựng; 

- Ông ðinh Phúc Hạnh – Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; 

- Ông Nguyễn Văn Phác - Phó Giám ñốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

* Mêi các ông (bà) tham gia Ủy viên Ban C«ng t¸c NCT:  

- Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó Chủ tịch Uû ban MTTQ tØnh;  

- Ông Hoàng Văn Yên – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; 

- Ông Lê Quang ðại - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh; 

- Bà Nguyễn Quỳnh Thư Liễu – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

- Bà Phùng Thị Hồng Chuyên - Phó Bí thư Tỉnh ñoàn thanh niên; 

- Ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Chủ tịch Liên ñoàn Lao ñộng tỉnh. 

4. Thư ký Ban Công tác- Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban công tác: Ông Nguyễn 
Gia ða, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội; 

 
 §iÒu 2.  NhiÖm vô của Ban C«ng t¸c ng-êi cao tuæi tỉnh:  

- Tham m-u gióp Chñ tÞch UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện 
các chương trình, chính sách chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; 

- Chỉ ñạo, phối hợp hoạt ñộng giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, 
thị, tổ chức liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác người cao tuổi 
và Chương trình hành ñộng Quốc gia người về cao tuổi từng giai ñoạn; 

- Tổ chức, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các cấp uỷ, chính 
quyền, ñoàn thể ñịa phương tuyên truyền, phổ biến, vận ñộng nhân dân thực hiện các 
chính sách chăm sóc người cao tuổi;  

- ðôn ñốc, kiểm tra, ñánh giá hoạt ñộng của các sở, ngành, ñịa phương, tổ chức 
có liên quan việc thực hiện các chính sách của ðảng và Nhà nước trong công tác 
chăm sóc người cao tuổi. Sơ kết, tổng kết và ñịnh kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, 
Ủy ban Quốc gia người cao tuổi Việt Nam tình hình thực hiện công tác chăm sóc và 
phát huy vai trò người cao tuổi. 

- Trưởng Ban công tác ban hành quy chế hoạt ñộng của Ban công tác người 
cao tuổi tỉnh. 

- Kinh phí hoạt ñộng của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh ñược ngân sách 
Nhà nước bảo ñảm và ñược bố trí trong kinh phí hoạt ñộng thường xuyên của Sở Lao 
ñộng – TB và XH - Cơ quan Thường trực Ban Công tác người cao tuổi tỉnh;  
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§iÒu 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết ñịnh số 
523/Qð-UBND ngày 02/3/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; 

 

ðiều 4. Chánh Văn phòng UNBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, ñoàn 
thể liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các ông (bà) có tên tại ðiều 1 
căn cứ Quyết ñịnh thực hiện./. 

 

  
 KT.  CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Nguyễn ðình Cúc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


