
      UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH 

        VÀ XÃ HỘI 

Số:714/SLĐTBXH-BTXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày 23 tháng 4 năm 2020 
 V/v tổ chức chúc thọ, mừng thọ người  

 cao tuổi thọ 100 tuổi, 90 tuổi năm 2020 

 

Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  

     các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện Thông tư số 96/2018/TT-BTC  ngày 18/10/2018 của Bộ Tài 

chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu 

cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu 

dương, khen thưởng người cao tuổi; 

Để tổ chức chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi thọ 100 tuổi và thọ 90 tuổi 

của địa phương vào dịp ngày Người cao tuổi Việt Nam (ngày 06 tháng 6 năm 

2020), Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Lao động- Thương 

binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Đại diện Hội người cao tuổi huyện, thị 

xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tham mưu lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức thăm và 

trao Thiếp Mừng thọ cho các cụ người cao tuổi thọ 100 tuổi và thọ 90 tuổi tiêu 

biểu ở địa phương. 

2. Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ vào tình 

hình thực tế của địa phương để có kế hoạch tổ chức chúc thọ, mừng thọ, trao 

Thiếp Mừng thọ cho các cụ người cao tuổi thọ 100 tuổi, người cao tuổi thọ 90 

tuổi một cách phù hợp, nhưng đảm bảo được không khí trang trọng, ấm cúng và 

tạo được sự phấn khởi, tin tưởng cho các cụ và sự tôn vinh, kính trọng của toàn 

xã hội đối với các bậc cao niên. 

3. Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố 

liên hệ với Phòng Bảo trợ xã hội để nhận khung và Thiếp Mừng thọ người cao 

tuổi 100 tuổi, người cao tuổi 90 tuổi (có đính kèm lịch nhận khung và Thiếp 

Mừng thọ).  

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

binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả 

về Sở trước ngày 10/6/2020./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để chỉ đạo); 

- BĐD Hội NCT tỉnh (để phối hợp chỉ đạo); 

- BĐD Hội NCT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, BTXH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Văn Thảng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-96-2018-tt-btc-kinh-phi-cham-soc-suc-khoe-ban-dau-cho-nguoi-cao-tuoi-tai-noi-cu-tru-399307.aspx


     

LỊCH NHẬN KHUNG, THIẾP MỪNG THỌ  

NGƯỜI CAO TUỔI 100 TUỔI VÀ 90 TUỔI 
(Kèm theo Công văn số:714/SLĐTBXH-BTXH, ngày 23 tháng 4 năm 2020 

của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội). 
 

TT Đơn vị 

Số lượng 

khung, 

Thiếp 

Mừng thọ 

100 tuổi 

Số lượng 

khung,Thiếp 

Mừng thọ 90 

tuổi 

Ngày nhận 

1 
Phòng Lao động-Thương binh và 

Xã hội Thành phố Đông Hà 
15 130 

Ngày 

20/5/2020 

2 
Phòng Lao động-Thương binh và 

Xã hội Thị xã Quảng Trị 
06 42 

3 
Phòng Lao động-Thương binh và 

Xã hội huyện Hải Lăng 
36 259 

4 
Phòng Lao động-Thương binh và 

Xã hội huyện Triệu Phong 
48 237 

5 
Phòng Lao động-Thương binh và 

Xã hội huyện Gio Linh 
24 147 

Ngày 

21/5/2020 

6 
Phòng Lao động-Thương binh và 

Xã hội huyện Vĩnh Linh 
27 271 

7 
Phòng Lao động-Thương binh và 

Xã hội huyện Cam Lộ 
20 92 

8 
Phòng Lao động-Thương binh và 

Xã hội huyện Đakrông 
08 

63 

 

9 
Phòng Lao động-Thương binh và 

Xã hội huyện Hướng Hóa 
16 68 

 Cộng 200 1.309  
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