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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

___________

Số:           /2020/QĐ-UBND

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

Long  An, ngày       tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 13/4/2020    

của HĐND tỉnh về quy định mức quà tặng chúc thọ, 
mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Long An

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ 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;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 13/4/2020 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh về quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên 
địa bàn tỉnh Long An;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1727/TTr-STC 
ngày 28/4/2020; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 1146/STP-
XDKTVB ngày 23/4/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 
13/4/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người 
cao tuổi trên địa bàn tỉnh Long An, cụ thể như sau:

1. Mức quà tặng cho người cao tuổi
- Người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80 tuổi: 500.000 đồng/người.
- Người cao tuổi ở tuổi 85, 95 tuổi: 650.000 đồng/người.
- Người cao tuổi trên 100 tuổi: 1.000.000 đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 

500.000 đồng/người.
2. Nguồn kinh phí: Bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm theo 

phân cấp ngân sách.
Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 

hướng dẫn việc tổ chức thực hiện theo quy định.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/5/2020 và được áp dụng 

thực hiện từ ngày 23/4/2020.
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Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Thủ 
trưởng sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan thi hành Quyết định này.

Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của 
UBND tỉnh về việc quy định mức chi tặng quà người cao tuổi./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ Pháp chế-Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBPPL-Bộ Tư pháp;
- TT. TU; TT. HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Phó CVP (Phan);
- TT. PVHC công tỉnh;
- Phòng VHXH;
- Phòng CTHĐND;
- Lưu: VT, Mai.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Trần Văn Cần
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