
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

VÀ XÃ HỘI  

 
Số:      /SLĐTBXH-BTXH 

        

        Lạng Sơn, ngày     tháng 5 năm  2020 
V/v thực hiện chúc thọ, mừng thọ cho 

Người cao tuổi thọ 90 tuổi năm 2020 
 

 

Kính gửi:  - Phòng Lao động ,Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện; 

    - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố. 

  

Căn cứ Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng 

đồng nhân dân tỉnh về quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ Người cao 

tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 22/02/2020 của UBND tỉnh 

về phê duyệt danh sách chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thọ 90 tuổi trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Kế hoạch số 06/KH-SLĐTBXH ngày 07/02/2020 

của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về thực hiện công tác Người cao tuổi 

tỉnh Lạng Sơn năm 2020.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị  Phòng Lao động ,Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc các huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

thành phố Lạng Sơn thực hiện công tác chúc thọ, mừng thọ cho Người cao tuổi 

thọ 90 tuổi trên địa bàn, nội dung cụ thể như sau: 

1. Tham mưu cho UBND các huyện, thành phố, phối hợp với Ban Đại 

diện Hội người cao tuổi tổ chức triển khai công tác chúc thọ, mừng thọ cho 

Người cao tuổi thọ 90 tuổi trên địa bàn theo danh sách được phê duyệt. 

2. Kinh phí thực hiện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chuyển kinh 

phí cho các huyện, thành phố theo hình thức hợp đồng, chuyển khoản.  

- Các đơn vị điền đầy đủ thông tin vào hợp đồng và đóng dấu gửi về Sở 

trước ngày 25/5/2020 để làm thủ tục chuyển kinh phí (Hợp đồng bằng bản mềm 

đã được gửi qua hòm thư điện tử của phòng Lao động,Thương binh, Xã hội – 

Dân tộc các huyện, phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố) 

 - Mức chi: Chi tiết theo nội dung Hợp đồng. 

3. Khung, giấy chúc thọ, mừng thọ cho các cụ Người cao tuổi thọ 90 tuổi 

do Sở chuẩn bị cho các huyện, thành phố.  

(Đề nghị Phòng Lao động, thương binh, xã hội - Dân tộc các huyện,  

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố đến nhận tại Sở Lao động 

– Thương binh và Xã hội ) 

4. Sau khi hoàn thành công việc đề nghị hoàn thiện ngay các thủ tục thanh 

quyết toán kinh phí theo thời gian ghi trong hợp đồng. Chứng từ thanh quyết 

toán gồm: 

- Quà mừng bằng hiện vật, xăng xe: Thanh toán bằng hóa đơn tài chính; 
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- Quà mừng bằng tiền mặt: Thanh toán bằng danh sách ký nhận (ký và ghi 

rõ họ tên) của người cao tuổi hoặc đại diện gia đình người cao tuổi  

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Lao động, thương 

binh, xã hội - Dân tộc các huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

thành phố phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thực hiện theo nội 

dung Công văn này./. 

(Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 22/02/2020 của UBND tỉnh về phê 

duyệt danh sách chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thọ 90 tuổi trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn năm 2020 gửi kèm). 
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên (TH);         

- Lãnh đạo Sở;                                                                        

- Ban Đại diện hội NCT tỉnh; 

- Ban Đại diện hội NCT các huyện, thành phố;  

- C, PCVP Sở; 

- Phòng KH-TC;      

- Lưu VT, BTXH.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đàm Văn Chính 
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