
HỘI NGƯỜI CAO TUỔI THỊ TRẤN PHÚ LONG TỔ CHỨC KỶ NIỆM 

NGÀY NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM 

 Vừa qua, Hội Người Cao tuổi thị trấn Phú Long tổ chức Kỷ niệm ngày người cao 

tuổi Việt nam. Đồng thời, tổ chức Lễ chúc mừng thọ năm 2022 cho người cao tuổi 

trên địa bàn thị trấn . 

Với phương châm “sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã  hội”, trong 

những năm qua, Hội người cao tuổi thị trấn đã không ngừng củng cố về mặt tổ chức, 

xây dựng và phát triển hội viên ở các chi hội, nhân rộng và có sự đổi mới nội dung, 

phương thức hoạt động.  Đến nay, toàn thị trấn có trên 1.500 hội viên hội người cao 

tuổi. Các hoạt động chăm sóc về vật chất, tinh thần và sức khỏe cho các cụ luôn được 

duy trì và quan tâm thực hiện. 

 
Trong dịp này, có 218 cụ được chúc mừng thọ. Trong đó: 72 Cụ 70 tuổi, 57 Cụ 75 

tuổi, 42 Cụ tròn 80 tuổi, 40 cụ 85 tuổi, 06 Cụ 90 tuổi, 01 cụ trên 100 tuổi. Tổng số tiền 

mừng thọ trên 100 triệu đồng. 

Mừng thọ là một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam bởi nó thể hiện sâu 

sắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, sự tôn trọng, tấm lòng hiếu thảo cũng như sự kính 

trọng của con cháu đối với các bậc cao niên. Đây cũng chính là hoạt động thể hiện sự 

quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương trong công tác chăm lo đời sống vật 

chất và tinh thần cho người cao tuổi thị trấn. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của 

các tầng lớp nhân dân về vai trò của người cao tuổi./. 

 


