
1 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN BÌNH LỤC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND - LĐTBXH Bình Lục, ngày        tháng       năm 2021 

V/v tổ chức chúc thọ, mừng thọ người 

cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần - năm 2022 

 

 

                     
 

        
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 

 Thực hiện Văn bản số 1658/LĐTBXH - BTXH ngày 18 tháng 10 năm 

2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam về việc chúc thọ, 

mừng thọ người cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - năm 2022. Ủy 

ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Rà soát, lập danh sách người cao tuổi 

- Rà soát, lập danh sách người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi 

(tương ứng sinh năm 1952, 1947, 1942, 1937, 1927) và  trên 100 tuổi (sinh năm 

1921 trở về trước), trên cơ sở đó các địa phương chuẩn bị quà để tặng cho người 

cao tuổi nhân dịp chúc thọ, mừng thọ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - năm 

2022. 

- Rà soát, lập danh sách người cao tuổi thọ 90 tuổi (sinh năm 1932) theo 

phụ lục 01, người cao tuổi thọ 100 tuổi (sinh năm 1922) theo phụ lục 02 đảm 

bảo chính xác các thông tin về họ tên, địa chỉ và tổng hợp số liệu người cao tuổi 

đề nghị được chúc thọ, mừng thọ theo phụ lục 03 gửi về Ủy ban nhân dân huyện 

qua (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội), bản mềm gửi vào địa chỉ 

Email: vanphongmo83@gmail.com trước ngày 15 tháng 12 năm 2021 để tổng 

hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

chuẩn bị quà đồng thời trình Chủ tịch nước gửi thiệp mừng thọ cho người cao 

tuổi thọ 100 tuổi và lên kế hoạch tặng quà cho các cụ.  

Ủy ban nhân dân huyện không chịu trách nhiệm phần quà, thiệp mừng 

thọ cho người cao tuổi thọ 90 tuổi và 100 tuổi do các xã, thị trấn lập thiếu 

hoặc gửi danh sách về Ủy ban nhân dân huyện muộn sau ngày 15 tháng 12 

năm 2021. 

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp với Hội Người cao tuổi cùng 

cấp xây dựng kế hoạch tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo quy định 

tại Thông tư số 06/2012/TT-BVHTTDL. Kinh phí chi cho tổ chức chúc thọ, 

mừng thọ người cao tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm 

của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. Nội dung và mức chi tổ chức chúc thọ, mừng 
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thọ người cao tuổi, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 96/2018/TT-BTC 

ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính. 

- Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi: 

+ Đối với người cao tuổi thọ 100 tuổi, 90 tuổi: Quà tặng chúc thọ, mừng 

thọ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đảm nhiệm; mức quà tặng Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội có thông báo cụ thể tới các địa phương sau khi có 

ý kiến chỉ đạo thực hiện của UBND tỉnh. 

+ Đối với người cao tuổi thọ: 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi: Quà 

tặng chúc thọ, mừng thọ do Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chịu trách nhiệm chuẩn 

bị.  

Mức quà tặng: Người cao tuổi thọ 70, 75, 80 tuổi được tặng quà chúc thọ, 

mừng thọ là: 300.000 đồng (bằng tiền mặt)/01 người; người cao tuổi thọ 85, 95 

tuổi được tặng quà chúc thọ, mừng thọ là: 500.000 đồng (bằng tiền mặt)/01 

người; người cao tuổi trên 100 tuổi được tặng quà chúc thọ, mừng thọ là: 

1.000.000 đồng (bằng tiền mặt)/01 người (theo quy định tại Quyết định số 

16/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Kinh 

phí quà tặng được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Uỷ ban 

nhân dân xã, thị trấn và tổ chức tặng quà người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 

và trên 100 tuổi. 

3. Thời gian tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi  

Việc tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi được thực hiện trong dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần - năm 2022 theo quy định tại Thông tư  số 06/2012/TT-

BVHTTDL đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong, mỹ tục của 

địa phương. 

4. Chế độ báo cáo 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn báo cáo kết quả tổ chức chúc thọ, mừng 

thọ người cao tuổi dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - năm 2022 trên địa bàn (theo 

phụ lục 04) về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội ) trước ngày 15 tháng 02 năm 2022 để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân 

tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Uỷ ban nhân dân  huyện yêu cầu Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Lao động - TB&XH (để b/c); 

- BĐD Hội người cao tuổi huyện (để P/h); 

- Như kính gửi;  
- Lưu: VT. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Nguyễn Đăng Định 
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  ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                                                                                  Phụ lục 01 

XÃ................................... 

DANH SÁCH  

NGƯỜI CAO TUỔI THỌ 90 TUỔI - NĂM 2022 

      

STT Họ và tên 
Năm sinh Địa chỉ thường trú 

(Thôn, xóm, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn) 
Ghi chú 

Nam Nữ 

      

       

       

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

Ghi chú:  
  - Đề nghị các địa phương ghi rõ ràng, đầy đủ các thông tin, không được viết tắt. 

  - Biểu tổng hợp này các huyện, thị xã, thành phố gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Qua Phòng Bảo trợ xã hội. Email: btxhhanam@gmail.com) 

trước ngày 20/12/2021. 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

………, ngày      tháng      năm 2022 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                                                                                  Phụ lục 02 

XÃ............................... 

DANH SÁCH  

NGƯỜI CAO TUỔI THỌ 100 TUỔI - NĂM 2022 

      

STT Họ và tên 
Năm sinh Địa chỉ thường trú 

(Thôn, xóm, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn) 
Ghi chú 

Nam Nữ 

      

       

       

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

Ghi chú:  
  - Đề nghị các địa phương ghi rõ ràng, đầy đủ các thông tin, không được viết tắt. 

  - Biểu tổng hợp này các huyện, thị xã, thành phố gửi  về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Qua Phòng Bảo trợ xã hội. Email: btxhhanam@gmail.com) 

trước ngày 20/12/2021. 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

………, ngày      tháng      năm 2022 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
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   ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                                                                                    Phụ lục 03 

XÃ ……………………. 

TỔNG HỢP SỐ LIỆU 

NGƯỜI CAO TUỔI THUỘC DIỆN ĐƯỢC CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NĂM 2022 
 

STT 
Xã, phường, 

thị trấn 
70 tuổi 75 tuổi 80 tuổi 85 tuổi 90 tuổi 95 tuổi 

100 

tuổi 

>100 

tuổi 

Tổng số 

người 

Số tiền quà 

chúc thọ 
Ghi chú 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Tổng cộng            
 

Ghi chú: Biểu tổng hợp này, các huyện, thị xã, thành phố gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Qua Phòng Bảo trợ xã hội. Email: btxhhanam@gmail.com) 

trước ngày 20/12/2021. 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

………, ngày      tháng      năm 2022 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
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  ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                                                                                    Phụ lục 04 

XÃ…………………….. 

BÁO CÁO TỔNG HỢP 

SỐ NGƯỜI CAO TUỔI ĐƯỢC CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NĂM 2022 
 

STT 

Xã, 

phường, thị 

trấn 

70 tuổi 75 tuổi 80 tuổi 85 tuổi 90 tuổi 95 tuổi 
100 

tuổi 

>100 

tuổi 

Tổng 

số 

người 

Số tiền quà 

chúc thọ, 

mừng thọ 

Số tiền chi 

tổ chức 

chúc thọ, 

mừng thọ 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Tổng cộng            
 

Ghi chú: Biểu tổng hợp này các huyện, thị xã, thành phố gửi  về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Qua Phòng Bảo trợ xã hội. Email: btxhhanam@gmail.com) 

trước ngày 22/02/2022. 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

………, ngày      tháng      năm 2022 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
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