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KẾ HOẠCH 

 Tổ chức đi thăm, tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 25/7/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện về việc thực hiện tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 

2022 trên địa bàn huyện Hạ Lang; Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 

01/10/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt kinh phí chúc thọ, 

mừng thọ. 

Nhân dịp Kỷ niệm 31 năm ngày quốc tế Người cao tuổi (01/10/1991 – 

01/10/2022) và Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2022, Ủy ban 

nhân dân huyện ban hành Kế hoạch đi thăm, tặng quà chúc thọ, mừng thọ người 

cao tuổi trên địa bàn huyện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH 

 - Phát huy truyền thống ‘kính lão đắc thọ’, thể hiện sự quan tâm của Đảng, 

Nhà nước và toàn xã hội đối với Người cao tuổi, qua đó tạo điều kiện tốt nhất để 

Người cao tuổi phát huy trí tuệ, tài năng của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc nói chung và phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hạ Lang nói riêng. 

 - Góp phần động viên, khuyến khích Người cao tuổi sống vui, sống khỏe, 

sống hạnh phúc và tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội tại cộng đồng. 

   II. ĐỐI TƯỢNG THĂM, TẶNG QUÀ  

 Người cao tuổi thọ tròn 90 tuổi trên địa bàn toàn huyện: 31 cụ.                                      

(Có danh sách kèm theo) 

III. THÀNH LẬP 04 ĐOÀN ĐI THĂM TẶNG QUÀ CHÚC THỌ, 

MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI THỌ 90 TUỔI NĂM 2022 

1. Đoàn 1: Đi thăm và tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi các 

xã Minh Long, Lý Quốc, Thắng Lợi. 

- Trưởng đoàn: Thường trực Huyện uỷ  

- Phó trưởng đoàn: đại diện Lãnh đạo phòng Lao động – Thương binh và 

Xã hội. 

- Các thành viên: đại diện các cơ quan: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Văn phòng 

Huyện ủy. 

+ 01 Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện. 

2. Đoàn 2: Đi thăm và tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi xã 

Đồng Loan. 
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- Trưởng đoàn: Lãnh đạo UBND huyện. 

- Phó trưởng đoàn: đại diện Lãnh đạo phòng Y tế. 

- Các thành viên: đại diện các cơ quan: Liên đoàn lao động huyện, phòng 

Lao động – Thương binh và Xã hội. 

+ 01 Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện.  

3. Đoàn 3: Đi thăm và tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi các 

xã Kim Loan, An Lạc, Vinh Quý, Đức Quang. 

- Trưởng đoàn: Thường trực HĐND huyện. 

- Phó trưởng đoàn: đại diện Lãnh đạo phòng Lao động – Thương binh và 

Xã hội. 

- Các thành viên: đại diện các cơ quan: Ủy ban MTTQ huyện, Huyện Đoàn 

thanh niên. 

+ 01 Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện. 

4. Đoàn 4: Đi thăm và tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi các 

xã Thống Nhất, Thị Hoa, Cô Ngân, Quang Long 

- Trưởng đoàn: Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện 

- Phó trưởng đoàn: đại diện Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện. 

- Thành viên: đại diện các cơ quan: Hội Nông dân huyện, phòng Văn hóa – 

Thông tin huyện. 

+ 01 Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện.  

IV. THỜI GIAN: từ ngày 21/10/2022 đến 25/10/2022. 

V. KINH PHÍ SỬ DỤNG 

Sử dụng kinh phí từ nguồn đảm bảo xã hội của huyện năm 2022 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

1. Các đồng chí Trưởng đoàn thông báo đến các thành viên về thời gian 

đi thăm, tặng quà; phân công thành viên nhận quà tại Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện triển khai tổ chức thực hiện các 

nội dung tại Kế hoạch này. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện. 

- Chuẩn bị quà phục vụ các Đoàn. 

3. Hội chữ thập đỏ huyện: Hỗ trợ kinh phí mua thuốc khám bệnh cho cho 

Người cao tuổi (31 cụ x 100.000đ = 3.100.000đ). 

4. Phòng Y tế: Phối hợp Trung tâm Y tế chỉ đạo các Trạm y tế cử cán bộ 

tham gia với đoàn để kiểm tra sức khỏe cho Người cao tuổi. 
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5. Văn phòng Huyện uỷ: bố trí xe phục vụ các đoàn: Thường trực Huyện 

ủy, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện làm trưởng đoàn. 

6. Văn phòng HĐND và UBND huyện: bố trí xe phục vụ các đoàn: 

Thường trực HĐND và Lãnh đạo UBND huyện làm Trưởng đoàn.  

7. Trung tâm Văn hóa – Truyền thông: Cử phóng viên tham gia các 

Đoàn theo Kế hoạch 

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: cử Lãnh đạo UBND và công chức 

liên quan tham gia các Đoàn của huyện đến thăm, tặng quà chúc thọ, mừng thọ 

Người cao tuổi thọ 90 tuổi trên địa bàn và tổ chức thăm, tặng quà chúc thọ mừng 

thọ Người cao tuổi trong độ tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch đi thăm, tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 

năm 2022 trên địa bàn huyện../.  

 

Nơi nhận: 

- Sở Lao động – TB&XH; 

- TT. Huyện uỷ, HĐND, UBND, MTTQ huyện;                        

- Các đ/c Trưởng đoàn và cơ quan thành viên; 

- Văn phòng Huyện uỷ; 

- Văn phòng HĐND - UBND huyện; 

- Trang thông tin Hạ Lang; 

- Lưu: VT,  LĐ-TBXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Nhất 
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