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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:          /CTr-UBND Ninh Thuận, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Thăm, tặng quà Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 81 năm 

Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941-06/6/2022)   

 

 

Nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam 

(06/6/1941 - 06/6/2022); Thường trực Tỉnh ủy – Thường trực HĐND - Ủy ban 

nhân dân - Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức các đoàn, thăm, tặng quà các cụ tròn 90 

tuổi đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình thăm, tặng quà cho người cao 

tuổi nhân ngày Người cao tuổi Việt Nam ngày 06/6, cụ thể như sau: 

 1. Đối với người cao tuổi tròn 70 tuổi, 75 tuổi, 80 tuổi, 85 tuổi, 95 tuổi và 

trên 100 tuổi:  

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai lập danh sách số 

lượng người cao tuổi nêu trên, lập dự toán kinh phí, quà tặng và tổ chức các hoạt 

động sinh hoạt, gặp mặt, thăm, tặng quà cho các cụ theo quy định tại Quyết định số 

46/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh (từ nguồn ngân 

sách địa phương). 

 2. Đối với người cao tuổi tròn 100 tuổi:  

Các cụ tròn 100 tuổi đã được tổ chức thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần 2022 (tháng 01/2022). Dịp này sẽ không tổ chức thăm tặng quà các 

đối tượng này. Các huyện, thành phố chủ động mời tham gia khi địa phương tổ 

chức sinh hoạt nhân dịp kỷ niệm ngày người cao tuổi Việt Nam tại địa phương.  

 3. Đối với người cao tuổi tròn 90 tuổi:  

Lãnh đạo tỉnh thành lập, tổ chức các Đoàn thăm và tặng quà một số cụ tại 

địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố tổ chức Đoàn đi thăm, tặng quà cho các cụ ngoài danh sách đã được tỉnh tổ 

chức đi thăm. Cụ thể: 

Danh sách các cụ tròn 90 tuổi do Tỉnh đi thăm theo Chương trình gồm: 

Đoàn 1: Mời Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, cùng đi có đại diện 

lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh, thăm: 
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- Cụ Cao Xuân Hậu, Khu phố 2, phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang - 

Tháp Chàm. 

- Cụ Nguyễn Thị Kế, Khu phố 2, phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang - 

Tháp Chàm. 

- Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh. 

 Phương tiện: Văn phòng Tỉnh ủy và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

bố trí. 

 Đoàn 2: Mời Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, cùng đi 

có đại diện lãnh đạo: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Hội Cựu 

chiến binh tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thăm: 

- Cụ Mai Thị Thăm: Khu phố 1, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước. 

- Cụ Nguyễn Sai, Khu phố 10, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước. 

- Cụ Nguyễn Thị Mọi, Thôn 3, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam. 

 Phương tiện: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 

và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí. 

Đoàn 3: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, cùng đi có đại 

diện lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế; Tỉnh đoàn, thăm: 

- Cụ Lâm Văn Tuối, thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải. 

 - Cụ Nguyễn Thị Cặng, thôn Mỹ Phong, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải. 

- Cụ Tô Văn Huệ, Thôn Kiền Kiền 1, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc. 

Phương tiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Y tế bố trí. 

Đoàn 4: Mời Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm 

trưởng đoàn, cùng đi có đại diện lãnh đạo: Ban Dân tộc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, 

thăm: 

- Cụ Văn Trưng, Khu phố 3, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn. 

 - Cụ Katơr Thị Hiếm, Thôn Rã Trên, xã Phước Trung, huyện Bác Ái. 

Phương tiện: Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Hội 

Nông dân tỉnh bố trí. 

4. Thời gian đi thăm:   

Thời gian: từ ngày 01/6 đến ngày 06/6/2022. Thời gian cụ thể do Trưởng 

đoàn quyết định. 

5. Phân công trách nhiệm:   

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh lập dự trù kinh phí thăm, tặng 

quà các cụ tròn 90 tuổi theo quy định tại Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 

18/10/2018; chuẩn bị quà cho các Đoàn của tỉnh để lãnh đạo tỉnh đi thăm và tặng 

quà theo danh sách của các Đoàn. Đối với danh sách còn lại, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội chuyển kinh phí về huyện, thành phố để các huyện, thành 
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phố chủ động thăm tặng quà các cụ. Đồng thời cử công chức tham gia các Đoàn để 

lập thủ tục chi tiền theo quy định. 

a) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thông báo cho các xã, phường, thị 

trấn thông tin các cụ được Đoàn tỉnh đến thăm về thời gian Đoàn đến thăm và bố 

trí công chức đưa Đoàn của tỉnh đến tận nhà thăm và tặng quà cho các cụ. Đối với 

danh sách còn lại, các huyện, thành phố chủ động thăm, tặng quà các cụ. 

c) Các đơn vị có lãnh đạo tham gia làm Trưởng đoàn chủ động Thông báo 

cho thành viên đoàn và địa phương về lịch thăm, tặng quà của Đoàn để tham gia 

cùng Đoàn. Cử lái xe liên hệ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để nhận quà. 

d) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận liên hệ các Đoàn, cử 

phóng viên cùng đi với các Đoàn để đưa tin./. 

 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;                                                                    

- UBMTTQVN tỉnh;                                                       

- CT và các PCT UBND tỉnh;  

- Danh sách các Đoàn: Trưởng đoàn                                                                             

  và các thành viên;  

- UBND các huyện, thành phố;             

- UBND các xã, phường, tt có Đoàn đến thăm;                          

- Báo Ninh Thuận và Đài PTTH (đưa tin); 

- VPUB : LĐ, VXNV, HCTC; 

- Lưu: VT. NVT .                                                                                               

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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