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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch,  
các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết  

của HĐND tỉnh quy định một số mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ 
người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

 
Ngày 19/4/2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đã 

chủ trì cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét Tờ trình số 
13/TTr-SLĐTBXH ngày 14/02/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số mức chi 
quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh tỉnh Lạng Sơn. 
Tham dự họp có lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Tư 
pháp, Nội vụ, Hội Người cao tuổi tỉnh, UBND các huyện, thành phố. 

Sau khi nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo, ý kiến của 
các thành phần tham dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Đồng ý về việc đề nghị Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận cho xây 
dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số mức chi quà tặng 
chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh theo các quy định, hướng 
dẫn của Trung ương.  

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu các ý kiến tham gia 
tại cuộc họp, hoàn thiện dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết 
của HĐND tỉnh theo hướng sau: 

- Đối tượng được tặng quà chúc thọ, mừng thọ theo đúng Thông tư số 
96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng 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. Không mở rộng các đối tượng từ 91 đến 94 tuổi và từ 96 đến 99 tuổi. 

- Bổ sung nội dung tặng vải lụa cho người cao tuổi từ 100 tuổi trở lên. 
- Xác định chính xác số liệu người cao tuổi trên địa bàn tỉnh trong nội 

dung trình UBND tỉnh.  
- Trình UBND tỉnh trước ngày 03/5/2019.  
3. Giao đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp 

chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện dự thảo Tờ trình của 
UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: LĐTBXH, KHĐT, TC, NV, YT, TP;  
- UBND các huyên, thành phố;  
- Hội Người cao tuổi tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng:  
KGVX, TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, (LTT). 
 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội  
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