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Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế tại Việt Nam (HAI) 

TIN TỨC TỔNG HỢP  

VỀ CÔNG TÁC NGƯỜI CAO TUỔI 
Tháng 6/2021 

Cùng người cao tuổi quyết đuổi đại dịch 

COVID-19! 

Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có chiều hướng diễn biến phức 

tạp. Theo cập nhật tính đến chiều ngày 3/6/2021, đợt dịch 

COVID-19 từ ngày 27/04 có tổng lượng ca nhiễm trong cộng 

đồng cao nhất – 5.072 ca nhiễm – trong số 4 đợt dịch đã và 

đang diễn ra tại Việt Nam. Người cao tuổi, đặc biệt người cao 

tuổi mắc bệnh mạn tính thuộc nhóm đối tượng nguy cơ mắc 

COVID-19 cao hơn, diễn biến bệnh thường nặng hơn và tỷ lệ 

tử vong cao hơn. Trong số 49 trường hợp tử vong do COVID-

19 tính đến ngày 3/6, có đến 31 trường hợp là người cao tuổi, 

chiếm hơn 63%. Đại dịch cũng có tác động rất lớn đến người 

cao tuổi trên mọi mặt của đời sống, bao gồm thu nhập, sức 

khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần.   

Mặc dù là một trong những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương 

nhất trong đại dịch COVID-19, người cao tuổi cũng chính là 

nguồn lực quan trọng trong công cuộc phòng chống đại dịch 

tại cộng đồng.  

Chương trình Tuổi cao gương sáng: 

Đẩy mạnh mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau 

Xem video 

Tập huấn về quản lý, dự phòng bệnh 

không lây nhiễm cho các tình nguyện 

viên chăm sóc sức khỏe của các Câu lạc 

bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau 

Trong khoảng thời gian từ tháng 01 đến tháng 04/2021, HAI 

đã phối hợp với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ 

chức thành công chuỗi 05 lớp "Tập huấn về quản lý và dự 

phòng bệnh không lây nhiễm cho Hội người cao tuổi, các Câu 

lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau và các bên liên quan khác” tại 

04 huyện/thành phố của tỉnh Ninh Bình. Hoạt động này nằm 

trong khuôn khổ dự án Phát triển và Mở rộng Can thiệp Phòng 

chống Bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam (SUNI-SEA) do 

Liên minh Châu Âu tài trợ. 

Đọc thêm >>> 

Thái Lan: Một bài toán hóc búa về già 

hóa dân số 

Bộ Tài chính Thái Lan hiện đang ngày càng lo lắng 

trước triển vọng dài hạn cho thấy tăng trưởng kinh tế 

sẽ chậm lại và áp lực lạm phát sẽ trở lên lớn hơn khi 

Thái Lan dịch chuyển sang cơ cấu dân số “già”. 

Thái Lan đã được coi là một xã hội già hóa từ năm 

2005, khi tỷ lệ người trên 60 tuổi đạt 10% tổng dân 

số. Tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên dự kiến sẽ đạt 20% 

trong năm nay. Dự tính Thái Lan sẽ trở thành một xã 

hội “siêu già” vào năm 2031, khi 28% trong tổng dân 

số sẽ là những người từ 60 tuổi trở lên.  

Đọc thêm >>> 

Nghệ An: Bác sĩ 78 tuổi xung phong lên 

Bắc Giang chống dịch 

Những ngày này, cả đất nước đồng lòng, chung sức đẩy lùi 

làn sóng thứ 4 của đại dịch COVID-19. Cũng từ đây, câu 

chuyện về những người cao tuổi xung phong tham gia chống 

dịch đã lan truyền thông điệp tích cực về sự nhiệt tình và tinh 

thần trách nhiệm đối với cộng đồng.  

Bác sĩ Nguyễn Văn Trang, sinh năm 1943, nguyên Trưởng 

khoa Nhi, Bệnh viện huyện Thanh Chương, Nghệ An, vừa làm 

đơn xung phong tới tỉnh Bắc Giang tham gia phòng chống 

dịch Covid-19. Ông Nếu được chuẩn y, ông vô cùng vinh dự 

bởi ông luôn tâm nguyện là thầy thuốc phải hết lòng phụng 

sự nhân dân. 

Đọc thêm >>> 

CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU THAM GIA PHÒNG CHỐNG COVID-19 >>> 

Thực tế tại địa phương, các Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau không ngừng tích cực tham gia công tác 

phòng chống COVID-19 với các hoạt động phù hợp và kịp thời. Rất nhiều CLB đã phối hợp với chính 

quyền địa phương đã tiến hành truyền thông qua loa, thành lập các nhóm thông tin trực tuyến, duy trì 

cập nhật tin tức qua điện thoại. Với mục tiêu “Mọi người đều an toàn”, CLB vẫn tiếp tục đảm bảo tuân 

thủ Chỉ thị 5K của Bộ y tế, đồng thời duy trì hoạt động chăm sóc tại nhà để không ai bị bỏ lại phía sau. 

Người cao tuổi trong ngày hội non sông 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đã 

diễn ra tốt đẹp vào ngày 23/5/2021. Đây là dịp để mỗi công 

dân, đặc biệt là người cao tuổi ôn lại lịch sử của dân tộc qua 

những lần bầu cử, tiếp thêm niềm vinh dự, tự hào cho thế hệ 

con cháu khi cầm trên tay lá phiếu cử tri. 

Là lực lượng đông đảo với hơn 9 triệu hội viên, chiếm 12% 

dân số, Hội người cao tuổi tại nhiều địa phương người cao tuổi 

đã tham gia công tác tuyên truyền, chuẩn bị cũng như hỗ trợ 

trực tiếp tại các tổ bầu cử. 

Với ý thức chính trị và trách nhiệm công dân cao, không ít cử 

tri là người cao tuổi vẫn tự mình đi bỏ phiếu hoặc chủ động 

yêu cầu Tổ bầu cử đưa hòm phiếu lưu động đến nhà để thực 

hiện quyền và nghĩa vụ công dân. 

Khi các già làng làm 
tuyên truyền viên bầu cử  

Người cao tuổi  
kể chuyện đi bầu cử  

Cụ bà 101 tuổi và 
15 lần đi bầu cử Quốc hội  

BÁO CÁO QUỐC GIA: Việt Nam với tư cách là 

một xã hội già hóa 

Báo cáo Quốc gia này nhằm cung cấp những nghiên cứu học 
thuật có tính định hướng chính sách về vấn đề Chính sách Xã 
hội tại Việt Nam. Báo cáo bao gồm những bài báo nghiên cứu 
liên quan tới chủ đề: 

- Chính sách xã hội cho một dân số đang già hóa tại Việt Nam 

- Biến đổi nhân khẩu học ở Việt Nam 

- Người cao tuổi và hệ thống lương hưu ở Việt Nam 

- Già hóa và sức khỏe 

- Tổng quan về chăm sóc xã hội ở Việt Nam 

- Vai trò của các tổ chức xã hội trong thực hiện chính sách an 
sinh xã hội đối với người cao tuổi ở Việt Nam 

- Sự thay đổi hình ảnh của người cao tuổi ở Việt Nam 

- Các dân tộc thiểu số và chính sách xã hội ở Việt Nam 

- Chính sách dân số trong quá trình chuyển đổi 

 

Ấn phẩm được thực hiện bởi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 

Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Justus Liebig Giessen (JLU) và Quỹ Hanns

-Seidel, Đức. 

Đọc báo cáo >>> 

Khánh Hòa: Cụ ông 70 tuổi tốt nghiệp 

kỹ sư loại giỏi 

Câu chuyện của ông Trần Xuân Thanh, kỹ sư lớn tuổi nhất 

được trao tấm bằng chuyên ngành xây dựng dân dụng và 

công nghiệp loại giỏi của Đại học Mở TP HCM đã truyền cảm 

hứng cho nhiều người về tinh thần học tập suốt đời. 

Câu chuyện là minh chứng rằng không bao giờ là quá già để 

học tập, chỉ cần người cao tuổi luôn ước mơ và nỗ lực, cùng 

với sự ủng hộ của gia đình và sự tạo điều kiện của xã hội. Hy 

vọng  rằng quyền học tập suốt đời của người cao tuổi sẽ được 

đảm bảo trong các chính sách tới đây, nhất là khi Việt Nam 

đang xây dựng Chương trình Quốc gia về Người cao tuổi 2021

-2030 và Đề án phát huy Lợi thế cơ cấu dân số vàng và thích 

ứng với già hóa dân số ở Việt Nam. 

Đọc thêm >>> 

Tại sao bình đẳng giới là chìa khóa để già hóa khỏe mạnh? 

Đại dịch COVID-19 đã và đang khiến  chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự tại nhiều quốc 

gia phải tập trung cao độ vào nhu cầu giải quyết vấn đề chuyển dịch nhân khẩu học phức tạp 

đối với dân số đang già hóa bằng các giải pháp và chương trình mang tính chiến lược.  

Để làm được điều đó, cần phải có một phương pháp tiếp cận theo vòng đời đối với già hóa 

khỏe mạnh, trong đó đặc biệt chú trọng đến phụ nữ và trẻ em gái, dựa trên nền tảng vững 

chắc về bình đẳng giới và quyền con người. 

Đọc thêm >>> 

TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 TỚI NGƯỜI CAO TUỔI >>> 
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