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NGH QUYET 
Quy dlnh  mtrc chi qua tng chIic th9, mirng th9 ngtrôi cao tuôi 

trên dja bàn tinh flak Nông 

HOI BONG NHAN DAN TINH OAK NONG 
KIIOA III, KY HQP THIY 10 

Can th Luát tc chi,'c chin/i quyê'n dja phu'o'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can c&Luçt ban hành van ban qiph41mpháp lut ngày 22 tháng 6 nàm 20]5, 

Can c&Lu2t ngán sách nhà nu'ó'c ngày 25 tháng 6 nàm 2015, 

Can ci Lu2t nguài cao tudi ngày 23 tháng 11 nàm 2009, 

Can cii' Nghj dfnh  sO' 06/2011/ND-CF ngày 14 tháng 01 nàm 2011 cüa 
Chinh phü quy djnh chi tiét và hwàng dan thi hành mç5t sO diêu cia Lut ngu'O'i 
cao tuOi, 

Cvàn  cü' Nghj d/nh sO' 163/20]6/ND-CPngày 21 tháng 12 nàm 2016 cia 
Chin/i phi quy djnh chi tiêt thi hank ,n5t so diêu cia Lut ngán sách nhà nithc, 

Can cü Thong tu' sO' 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 nám 2018 cia Bó 
Tài chinh quy djnh quán l) và st' dyng kinh phi chám Soc s&c khoé ban dâu cho 
ngwài cao tuOi tai no'i cit trz chác thQ, mfrng thQ, u'u dãi tin dyng và biêu 
du'o'ng, khen thung ngtrài cao tuOi, 

Xét TO' trInh sO' 2304/TTr-UBND ngày 12 tháng 5 nám 2020 cia Uy ban 
nhân dan tinh ye dy' tháo Nghj quyCt quy djnh mt'c chi qua ting chic thQ, mIrng 
thQ ngzrài cao tuOi trên dja bàn tinh Dak Nóng, Báo cáo thám tra cza Ban Van 
hóa - Xà h3i H5i dOng nhán dan tinh, j kiên tháo lugn cia dgi biCu H5i dOng 
nhán dan tgi k)) hQp. 

QUYET NGH: 

Biêu 1. Quy dnh  rnfrc chi qua tng chüc th9, mirng th9 ngirôi cao tuôi 
trên dja bàn tinh Oak Nông nhu sail: 

1. Di tuçing áp dçtng 

a) Nguèi cao tui là cong dn Vit Narn & tui 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 
va trên 100 tuôi thu&ng trñ trên cija bàn tinh Däk Nông. 

b) Các ci quan, &in vi,  t chirc duic giao tic hin thim v11 chüc th9, 
mmg th9 ngu&i cao tuôi trén dja bàn tinh. 

2. Mirc qua tang chüc th9, rnüng th9 ngu&i cao tui 
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a) Nguii cao tui th9 trên 100 tui: Mi nàm 01 1n, duçic ChU tjch Uy 
ban nhân dan cap xã chiic thç Va ttng qua gôm hin 4t trj giá 500.000 
dông!nguôri và 1.000.000 dông tiên mt/nguài; 

b) NgiRi cao tui th 100 tui: Duçic Chü tjch nuâc Cong boa xã hi chü 
nghia Vit Nam chüc th9 và tang qua gôm 5 met 1iia/ngui và 1.000.000 dông 
tiên mt/ngu?1i; 

c) Ngu?i cao tui th9 90, 95 tui: Dixçic Chü tjch Uy ban nhân dan tinh 
ch(ic thç và tang qua gôm hin 4t trj giá 150.000 dông/ngithi và 700.000 dông 
tiên mtIngu?Yi; 

d) Nguôi cao tui th9 80, 85 tui: Duçic Chü tjch Uy ban nhân dan cp 
huyn chi1c th và tng qua gôm hin 4t trj giá 150.000 dông/nguñ và 500.000 
dông tiên mt/ngu?ñ; 

d) NgiRii cao tui th9 70, 75 tui: Duçic Chü tjch Uy ban nhân dan cp xã 
chiic th9 và tang qua gôm hin 4t trj giá 150.000 dông!ngithi và 300.000 dông 
tiên mt/ngUèfi. 

3. Ngun kinh phi: Thc hin theo phân cp ngân sách. 

Diêu 2. To chfrc thtrc hin 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chiirc trin khai thirc hin Nghj quyt nay 
va djnh k' báo cáo Hi dông nhân dan tinh ye kêt qua thrc hin. 

2. Giao Thu?yng trirc Hi dng nhân dan, các Ban cüa Hi dng nhân dan, 
các To dti biêu Hi dông nhân dan và dti biêu Hi dông nhân dan tinh giám sat 
vic th?c hin Nghj quyêt. 

Nghj quy& nay dã duqc Hi dng nhân dan tinh Dk Nông Khóa III, Ki 
h9p thu 10 thông qua ngày 10 tháng 7 näm 2020 vá có hiu lirc tü ngay23tháng 
7 näm 2020.!. 

Nol nhçln: 
- UBTV Quc hi, ChInh phü; 
- Ban Cong tác dai  biêu; 
- Các B: Tài chInh, LDTB — XH; 
• Cuc Kiêm tra vAn ban - B Tix phap; 
- Thuing trrc: Tinh üy; HDND tinh; 
- UBND tinh, Uy ban MTTQ VN tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Các Ban dãng cüa Tinh üy, TnrOng ChInh trj tinh; 
- Các Ban HDND tinh; 
- Các dai  biêu HDND tinh; 
- VP: Tinh iy, HDND, UBND tinh; 
- Các sO, ban, ngành, doAn the, cac hti cap tinh; 
- HDND, UBND các huyn, thành phô; 
- Báo DAk Nông, Dài PT-TH tinh 
• Cong TTDT tinh; Cong báo tinh; 
- Trung tam Luu tri tinh; 
• HDND, UBND các xA, phirng, thj trân;,, 
- Luu: VT, TH, HC-TC-QT, HSKH. 

CHU T!CH 

Lê Din 
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