
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

  SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:         /KH-SLĐTBXH Lạng Sơn,  ngày        tháng 02 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 
 

 

 Thực hiện Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND 

tỉnh về việc Phê duyệt danh sách chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thọ 90 tuổi 

và thọ 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 và bổ sung năm 2021; 

Thông báo số 87/TB-UBND, ngày 17/02/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 

Chương trình tổ chức thăm, tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022;  

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Đại diện Hội 

người cao tuổi tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác chúc thọ, 

mừng thọ Người cao tuổi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Nội dung cụ thể 

như sau: 

1. Thành phần Đoàn 

         Cấp tỉnh: 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: 03 người; 

- Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh: 01 người; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: 01 người; 

- Báo Lạng Sơn: 01 người 

         Cấp huyện: 

- Đại diện lãnh đạo huyện/Ban Công tác Người cao tuổi huyện; Lãnh đạo, 

chuyên viên Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc các huyện, thành 

phố: 02 người; 

- Ban Đại diện Hội người cao tuổi: 01 người. 

2. Thời gian: Từ ngày 01/03/2022 đến ngày 03/03/2022. Cụ thể: 

2.1. Đoàn của tỉnh thăm chúc thọ, mừng thọ tại các huyện: 

- Ngày 01/03/2022: Sáng chúc thọ huyện Lộc Bình, chiều chúc thọ huyện 

Đình Lập; 

- Ngày 02/03/2022: Sáng chúc thọ thành phố Lạng Sơn, chiều chúc thọ 

huyện Cao Lộc; 

- Ngày 03/03/2022: Sáng chúc thọ huyện Chi Lăng 
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2.3. Các huyện còn lại (Bình Gia, Bắc Sơn, Văn Quan, Hữu Lũng, Văn 

Lãng, Tràng Định): Đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện chỉ đạo các phòng 

chuyên môn phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi tham mưu xây dựng 

Kế hoạch tổ chức các đoàn của huyện đến thăm chúc thọ, mừng thọ cho người 

cao tuổi thọ 90 tuổi trên địa bàn huyện, hoàn thành xong trước ngày 15/03/2022. 

 Ghi chú: Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi về thời gian, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội sẽ thông báo sau. 

 3. Kinh phí chi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thọ 90 tuổi: Từ 

nguồn Ngân sách tỉnh giao thực hiện công tác Người cao tuổi năm 2022 (Sở Lao 

động – Thương bình và Xã hội đã ký hợp đồng và chuyển kinh phí cho các 

huyện, thành phố thực hiện). 

4. Tổ chức thực hiện 

- Đoàn đến chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi thọ 90 tuổi tại 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 phối hợp với Ban Đại diện 

Hội Người cao tuổi thông báo cho các xã, phường, thị trấn và các gia đình có 

Người cao tuổi thọ 90 tuổi trên địa bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt tạo điều 

kiện cho Đoàn đến thăm, chúc thọ, tặng quà.  

- Mỗi huyện, thành phố Đoàn của tỉnh sẽ trực tiếp đến chúc thọ, mừng thọ 

từ 02- 03 cụ (trân trọng đề nghị các huyện, thành phố lựa chọn giúp). Do tình 

hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Đoàn không thể đến thăm, 

chúc thọ toàn thể người cao tuổi thọ 90 tuổi, vì vậy Đoàn đề nghị UBND các 

huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp với Ban Đại diện 

Hội người cao tuổi của huyện, thành phố tham mưu UBND huyện, thành phố tổ 

chức thực hiện thăm, chúc thọ, mừng thọ.  

- Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn 

khẩn trương tổ chức chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi thọ 

70,75,80,85,95 và trên 100 tuổi theo quy định. 

5. Địa điểm tập trung 

- Đoàn của tỉnh: Xuất phát từ 6h30 sáng tại Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội. Địa chỉ: số 617 đường Bà Triệu - Phường Đông Kinh - TP Lạng Sơn, 

điện thoại liên hệ 02053.876.683. 

- Đoàn của huyện: Tập trung tại Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ban Đại diện Hội Người 

cao tuổi tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn bố trí, sắp xếp 

công việc tham gia cùng Đoàn đúng thời gian, địa điểm trên. UBND các huyện, 

thành phố phối hợp chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các 

huyện, phòng Lao động - TBXH thành phố và Ban Đại diện Hội người cao tuổi 
các huyện, thành phố cử cán bộ tham gia cùng Đoàn. 
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Kế hoạch này thay cho giấy mời./. 

    (Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh và Danh 

sách chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi đính kèm theo Kế hoạch). 
 

 

Nơi nhận: 
- UBNDtỉnh (b/c);                                                             

- Như thành phần; 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C,PCVP; 

- Phòng KHTC; 

- Lưu: VT, BTXHTE. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

                   Đàm Văn Chính 
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