
      UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH 

        VÀ XÃ HỘI 

Số:             /SLĐTBXH-BTXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày       tháng 5 năm 2022 

 V/v tổ chức Mừng thọ, chúc thọ  

         người cao tuổi  năm 2022 

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

     các huyện, thị xã, thành phố. 
 
 

Để mừng thọ, chúc thọ Người cao tuổi 100 tuổi và 90 tuổi trên địa bàn 
tỉnh vào dịp ngày Người cao tuổi Việt Nam (ngày 06 tháng 6 năm 2022), Sở Lao 

động- Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội 
các huyện, thị xã và thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Đại diện Hội người cao 

tuổi cùng cấp thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tham mưu cho Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 

đi thăm và trao Thiếp Mừng thọ, chúc thọ cho một số cụ người cao tuổi 100 
tuổi, người cao tuổi 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 trao Thiếp Mừng thọ, chúc 

thọ cho các cụ người cao tuổi 100 tuổi, người cao tuổi 90 tuổi một cách phù hợp, 
nhưng phải 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 (đính kèm lịch nhận khung và Thiếp Mừng 

thọ và quà vải lụa gấm của các cụ 100 tuổi).  

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 Lao động-TB&XH trước ngày 
10/6/2022./. 

 
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; PGĐ Sở phụ trách BTXH; 

- Lưu: VT, BTXH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Văn Thảng 

     

 



LỊCH NHẬN KHUNG THIẾP MỪNG THỌ  
NGƯỜI CAO TUỔI 100 TUỔI VÀ 90 TUỔI 

(Kèm theo Công văn số          /SLĐTBXH-BTXH, ngày      tháng 5 năm 2022 
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 

12 90 

Từ ngày 
19/5/2022- 

20/5/2022 
 

2 
Phòng Lao động-Thương binh và 
Xã hội Thị xã Quảng Trị 

05 33 

3 
Phòng Lao động-Thương binh và 

Xã hội huyện Hải Lăng 
18 205 

4 
Phòng Lao động-Thương binh và 
Xã hội huyện Triệu Phong 

31 253 

5 
Phòng Lao động-Thương binh và 

Xã hội huyện Gio Linh 
09 136 

6 
Phòng Lao động-Thương binh và 
Xã hội huyện Vĩnh Linh 

29 204 

7 
Phòng Lao động-Thương binh và 
Xã hội huyện Cam Lộ 

02 81 

8 
Phòng Lao động-Thương binh và 

Xã hội huyện Đakrông 
06 41 

9 
Phòng Lao động-Thương binh và 
Xã hội huyện Hướng Hóa 

07 71 

 Cộng 119 1.114  
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