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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:              /HD-SLĐTBXH Hải Dương, ngày      tháng 01  năm 2022

HƯỚNG DẪN
Về việc chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi năm Nhâm Dần 2022

Thực hiện Luật Người cao tuổi; Nghị định 06/2011/NĐ-CP ngày 
14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật 
Người cao tuổi; Thông tư số 96/2018/TT - BTC ngày 18/10/2018 của Bộ Tài 
chính 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; Quyết định số 111/QĐ - UBND ngày 09/01/2019 
của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về mức quà tặng, chúc thọ, mừng 
thọ đối với người cao tuổi.

Để việc chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi năm Nhâm Dần 2022 được tốt, 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tặng quà, tổ chức chúc thọ, 
mừng thọ người cao tuổi như sau:

I. Chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

1. Điều kiện để người cao tuổi được tặng quà, tổ chức chúc thọ, mừng 
thọ nhân dịp Tết năm Nhâm Dần 2022

- Người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hải Dương;

- Người có độ tuổi tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và những người có tuổi 
từ 101 trở lên (tức là sinh từ tháng 01 đến tháng 12 các năm 1952, 1947, 1942, 
1937, 1932, 1927, 1922 và sinh năm 1921 trở về trước). 

2. Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi và mức hỗ trợ tổ 
chức chúc thọ

2.1. Đối với người cao tuổi thọ tròn 100 tuổi, thọ tròn 90 tuổi:

- Người cao tuổi thọ tròn 100 tuổi được Chủ tịch nước chúc thọ và tặng 
quà gồm 5 mét vải lụa và 700.000 đồng tiền mặt (5 mét vải lụa tương đương 
600.000 đồng).
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- Người cao tuổi thọ tròn 90 tuổi được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chúc 
thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt. 

2.2. Đối với người cao tuổi khác:

- Mức quà tặng người cao tuổi tròn 70 tuổi, tròn 75 tuổi là 300.000 đồng 
tiền mặt; 

- Mức quà tặng người cao tuổi tròn 80 tuổi, tròn 85 tuổi là 350.000 đồng 
tiền mặt;

- Mức quà tặng người cao tuổi tròn 95 tuổi là 650.000 đồng tiền mặt;

- Mức quà tặng cho người cao tuổi từ 101 đến 104 tuổi mức quà tặng là 
1.000.000 đồng tiền mặt; 

- Mức quà tặng cho người cao tuổi tròn 105 tuổi là 1.500.000 đồng tiền mặt;

- Mức quà tặng cho người cao tuổi từ 106 đến 109 tuổi là 1.500.000 đồng 
tiền mặt; 

- Mức quà tặng cho người cao tuổi tròn 110 tuổi là 2.500.000 đồng tiền mặt;

- Mức quà tặng cho người cao tuổi tròn 111 tuổi trở lên là 3.000.000 đồng 
tiền mặt. 

2.3. Mức hỗ trợ tổ chức chúc thọ tại các thôn, khu dân cư cho người cao 
tuổi vào dịp Tết Nguyên đán là 1.000.000 đồng/thôn, khu.

3. Khung, giấy mừng thọ người cao tuổi

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao Phòng Lao động - Thương 
binh và xã hội các huyện, thị xã, thành phố khung và giấy mừng thọ người cao 
tuổi để chuyển cho các xã, phường, thị trấn, các thôn, khu dân cư trên địa bàn. 

4. Nguồn kinh phí thực hiện

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển kinh phí để Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố mua quà, cấp kinh 
phí chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi thọ tròn 90 tuổi và tròn 100 tuổi theo mức 
quy định.

- Kinh phí quà tặng người cao tuổi có độ tuổi tròn 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và 
những người trên 100 tuổi, kinh phí hỗ trợ tổ chức chúc thọ, mừng thọ được bố trí 
dự toán tại ngân sách cấp huyện, cấp xã. Vì vậy, Ủy ban nhân dân các xã, 
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phường, thị trấn tiếp nhận và cấp kinh phí quà tặng, kinh phí tổ chức chúc thọ, 
mừng thọ người cao tuổi tới các thôn, khu dân cư trên địa bàn.

II. Tổ chức thực hiện

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh hướng dẫn tổ chức, triển 
khai thực hiện việc chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán 
năm Nhâm Dần 2022 đạt kết quả tốt.

- Chuyển khung, giấy mừng thọ người cao tuổi có độ tuổi tròn 70, 75, 80, 
85, 90, 95, 100 tuổi trở lên và kinh phí chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi có 
độ tuổi thọ tròn 90 tuổi, tròn 100 tuổi đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã 
hội các huyện, thị xã, thành phố.

2. Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội, các cơ quan có liên  
quan hướng dẫn Hội Người cao tuổi các cấp triển khai thực hiện và tổ chức chúc 
thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán năm Nhâm Dần 
2022 đảm bảo kịp thời, trang trọng, tiết kiệm;

- Phối hợp với các địa phương lập danh sách người cao tuổi 90 tuổi, 100 tuổi 
gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để lập dự toán chi chúc thọ, mừng thọ 
đảm bảo đầy đủ, chính xác.

3. Phòng Lao động Thương binh và xã hội

- Phối hợp với Hội người cao tuổi tại địa phương lập danh sách báo cáo chi tiết 
về người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ nhân dịp Tết Nguyên đán năm Nhâm Dần 
2022 đảm bảo đầy đủ, chính xác;

- Tiếp nhận khung, giấy mừng thọ từ Sở Lao động -Thương binh và xã 
hội và chuyển đến Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đảm bảo đầy đủ, 
chính xác, kịp thời;

- Tiếp nhận kinh phí từ Sở Lao động - Thương binh và xã hội và mua quà 
tặng cho người cao tuổi thọ tròn 90 tuổi, tròn 100 tuổi theo các mức quy định; 
thực hiện việc chuyển quà và kinh phí tặng cho người cao tuổi đến Ủy ban nhân 
dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.
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- Phối hợp với Hội Người cao tuổi cấp huyện tham mưu với Huyện ủy, thị 
ủy, thành ủy và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thăm, tặng quà người cao 
tuổi tiêu biểu trên địa bàn;

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn hướng dẫn tổ chức 
chúc thọ, mừng thọ; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội trước ngày 28/02/2022; lưu trữ hồ sơ và thanh quyết toán theo quy định.

4. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

- Lập danh sách báo cáo chi tiết về người cao tuổi được chúc thọ, mừng 
thọ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đảm bảo đầy đủ, chính xác 
gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tiếp nhận kinh phí, khung, giấy mừng thọ từ phòng Lao động - 
Thương binh và xã hội chuyển đến; đồng thời tổ chức thực hiện việc chuyển 
kinh phí, quà tặng, khung, giấy mừng thọ tới các thôn, khu dân cư trên địa bàn.

- Phối hợp với Hội người cao tuổi tại địa phương, các cơ quan có liên 
quan và gia đình của người cao tuổi tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người cao 
tuổi trong dịp Tết Nguyên đán và theo quy định đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, 
phù hợp với nếp sống văn hóa, phong tục, tập quán của địa phương; báo cáo kết 
quả thực hiện theo quy định.

Trên đây là Hướng dẫn tổ chức chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi 
năm Nhâm Dần 2022. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc đề 
nghị các địa phương, đơn vị phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
để được hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận: 
- Bộ Lao động TB và XH;        để 
- UBND tỉnh;                          báo cáo
- MTTQ tỉnh;                    để
- Ban VHXH-HĐND;     giám sát      
- Sở Tài chính;
- UBND các H,TX,TP;
- Đ/c GĐ, PGĐ Hiền;
- Ban Đại diện Hội NCT tỉnh;
- Phòng LĐTBXH các H,TX, TP;
- Lưu: VT, KHTC, BTXH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Thu Hiền
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