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UBND TỈNH HÀ TĨNH 
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

Số: 269/HD-SLĐTBXH 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 15  tháng 7 năm 2021 

HƯỚNG DẪN 

 Thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách người có công với cách mạng 

 nhân dịp Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 
                                

 

 

Thực hiện Quyết định số 1142/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch 

nước, Quyết định số 2602/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh; Hướng 

dẫn số 2166/LĐTBXH-NCC ngày 09/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Kỷ niệm 74 năm 

ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021). Để công tác tổ chức thăm 

hỏi, tặng quà người có công với cách mạng kịp thời, đầy đủ; dâng hương, dâng 

hoa, khu lưu niệm, di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi danh liệt sĩ 

trang trọng và ý nghĩa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số 

nội dung như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TẶNG QUÀ  

1. Đối tượng được Chủ tịch nước tặng quà. 

  a. Mức quà 600.000 đồng: Tặng các đối tượng theo Mục a, b, Khoản 1, 

Điều 1, Quyết định số 1142/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước, cụ thể 

như sau: 

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hàng tháng và những cá 

nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH trước ngày 

28/7/2021 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. 

- Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, 

thương binh loại B bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 

81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. 

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả 

năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. 

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân 

nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. 

b. Mức quà 300.000 đồng: Tặng các đối tượng theo Mục a, b, c Khoản 2, 

Điều 1, Quyết định số 1142/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước, cụ thể 

như sau: 

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh 

loại B, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% 
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trở xuống đang hưởng trợ cấp hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất 

sức lao động. 

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả 

năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. 

- Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ. 

- Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân). 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng quà bằng tiền mức 200.000 đồng theo 

khoản 1, Điều 1, Quyết định số 2602/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND 

tỉnh như sau:  

- Kinh phí (bằng tiền mặt) thắp hương thờ cúng liệt sĩ, mức 200.000 

đồng/1 liệt sĩ (theo phụ lục 01 Quyết định số 2602/QĐ-UBND). 

- Kinh phí tặng quà (bằng tiền mặt) cho: Thân nhân chủ yếu của liệt sĩ  

còn lại đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng (ngoài đối tượng đã được Chủ tịch 

nước tặng quà); Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa 

học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Đại diện thân nhân đang hưởng trợ 

cấp tuất từ trần hàng tháng (gồm: tuất Thương binh, bệnh binh và tuất Chất độc 

hóa học), (theo phụ lục 02 Quyết định số 2602/QĐ-UBND). 

(có Văn bản kèm theo) 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã. 

- Chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Bưu điện các huyện, 

thành phố thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách đề nghị 

tặng quà theo các Quyết định, tổ chức tặng quà, dâng hương, thăm hỏi và tổng 

hợp báo cáo theo quy định; 

- Chỉ đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính cấp huyện cấp kinh phí quà bằng 

tiền của UBND tỉnh, hướng dẫn thủ tục hồ sơ thanh quyết toán kinh phí theo 

quy định; 

- Tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà cho người có công tiêu biểu, 

người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức dâng hương, 

hoa tại các Nghĩa trang liệt sĩ, Nhà bia, Đài tưởng niệm liệt sĩ cấp xã chu đáo, 

trang trọng; 

- Việc tổ chức tặng quà phải đạt mục đích, đúng đối tượng, đúng chế độ 

chính sách và phải được tổ chức chu đáo, kịp thời, công khai minh bạch trên các 

phương tiện thông tin đại chúng.  

- Phối hợp tham gia cùng đoàn lãnh đạo tỉnh tổ chức dâng hương, dâng 

hoa tại nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử trên địa bàn theo Kế hoạch số 317/KH-

UBND ngày 10/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Liên hệ với lãnh đạo tỉnh tham gia thăm hỏi tặng quà 03 gia đình người có 

công tiêu biểu theo kế hoạch số 317/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
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  2. Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thành phố, thị xã:  

- Căn cứ đối tượng nhận quà theo Khoản 1, 2 Điều 1 Quyết định số 

1142/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước và Khoản 1 Điều 1 Quyết 

định số 2602/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội lập danh sách theo mẫu 01a, 01b phê duyệt, bàn 

giao danh sách, chuyển nguồn kinh phí tặng quà cho cơ quan Bưu điện thực hiện 

chi trả theo quy định tại Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của 

UBND tỉnh. 

(biểu 01a, 01b kèm theo) 

- Kiểm tra, giám sát việc tặng quà của cơ quan Bưu điện và tổng hợp báo 

cáo nhanh tình hình tặng quà về Sở Lao động - Thương binh & Xã hội để tổng 

hợp báo cáo Bộ Lao động - TB&XH và UBND tỉnh trước ngày 27/7/2021. 

(biểu số 02 kèm theo) 

3. Cơ quan Bưu điện: 

- Tiếp nhận danh sách nhận quà, nguồn kinh phí do Phòng Lao động - 

Thương binh & Xã hội cung cấp, đối chiếu với mức tiền quà, loại đối tượng người 

có công tại địa phương phối hợp các đoàn đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền và 

tiểu ban Mặt trận thôn, xóm trao quà tận tay đối tượng. 

- Tổng hợp báo cáo nhanh kết quả tặng quà về Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội trước ngày 26/7/2021. 

- Thanh quyết toán với Phòng Lao động - TB&XH theo đúng quy định.  

4. UBND xã, phường, thị trấn: 

- Chỉ đạo, thành lập các đoàn đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền và tiểu ban 

Mặt trận thôn, xóm phối hợp cơ quan Bưu điện trao quà tận tay đối tượng. 

3. Phòng Người có công. 

- Tổng hợp, báo cáo tình hình tặng quà của Chủ tịch nước, quà của UBND 

tỉnh và quà xã hội hóa cho các đối tượng chính sách theo quy định. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện việc 

tặng quà của Chủ tịch nước và của UBND tỉnh đảm bảo đúng đối tượng, đúng 

mức quà, chu đáo, kịp thời. 

4.  Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở. 

- Phối hợp phòng chuyên môn Sở Tài chính phân bổ nguồn kinh phí cho các 

huyện, thành phố, thị xã để kịp thời tổ chức thực hiện. 

- Hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán đối với kinh phí quà của Chủ tịch nước  

và của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định.  

Việc tổ chức tặng quà đạt mục đích, đúng đối tượng, đúng chế độ chính 

sách và phải được tổ chức chu đáo, kịp thời cho đối tượng, công khai minh bạch 

về đối tượng, mức quà, số lượng quà, không để xẩy ra sai sót, cấp thiếu, cấp trùng 
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đối tượng làm ảnh hưởng đến mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện chế độ chính 

sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng. 

Kinh phí tặng quà của Chủ tịch nước do Ngân sách Trung ương đảm bảo 

theo Quyết định số 1142/QĐ-CTN,  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phân bổ 

kinh phí căn cứ kết quả thực hiện, điều chỉnh bổ sung và thanh quyết toán. Kinh phí 

tặng quà của UBND tỉnh do Ngân sách tỉnh đảm bảo theo Quyết định 2602/QĐ-

UBND ngày 15/7/2021. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các địa phương 

phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để phối hợp xử lý./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ LĐ- TBXH, UBND tỉnh (Báo cáo ); 

- Sở Tài chính (Phối hợp); 

- Bưu điện tỉnh; 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh (phối hợp); 

- Ủy ban nhân dân các huyện, TP, TX; 

- Phòng LĐ-TBXH các huyện ,TP, TX; 

- Giám đốc Sở, các Phó giám đốc;  

- Phòng NCC; VP, KH-TV; 

- BBT Webite Sở; 

- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  
 

 

 

 

                     Lê Thị Mai Hoa 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN……. 

  

Biểu số 

01a 

 PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI 

   

        DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG NCC  NHẬN QUÀ NHÂN DỊP NGÀY TBLS 

27/7/2021 

 

Quà Trung ương (Theo quyết định 1142/QĐ-

CTN) 

  

       

Số 

TT Họ và tên Trú quán 

Loại đối 

tượng 

Số 

tiền 

 

(đồng) Ký nhận Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

              

              

  Cộng           

       

    

…. Ngày …. Tháng 7 năm 2021 

    
TRƯỞNG PHÒNG 

 

       

       

       

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN……. 
  

Biểu số 

01b 

 PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI 
   

        DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI CÓ CÔNG  NHẬN QUÀ NHÂN DỊP 

NGÀY TBLS 27/7/2021 

 Quà địa phương (Theo quyết định số 2602/QĐ-UBND) 

 

       Số 

TT Họ và tên Trú quán 

Loại đối 

tượng 

Số tiền 

 (đồng) 

Ký 

nhận 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

              

              

              

  Cộng           

       

    

…. Ngày …. Tháng 7 

năm 2021 

    
TRƯỞNG PHÒNG 
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      UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ...                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Biểu 02 

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI                     Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc 

 

 

 

 
 

   BÁO CÁO TÌNH HÌNH TẶNG QUÀ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CHO ĐỐI TƯỢNG 

 Nhân ngày Thương binh Liệt sĩ  27/7/2021 

 

     
Số 

TT Các loại đối tượng 

Số người 

(suất) 

Số Tiền 

(đồng) Ghi chú 

A Quà của Chủ tịch nước       

I Mức 600.000 đồng       

1 

Bà mẹ VNAH đang hưởng trợ cấp  ưu đãi hàng tháng và 

những cá nhân đã có 

 Quyết định phong tặng Danh hiệu Vinh dự Bà mẹ VNAH 

nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp hàng tháng       

2 

Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng 

tháng; thân nhân 2 liệt sỹ trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi  

hàng tháng;       

3 

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, 

Thương binh loại B bị suy giảm khả năng lao động do 

thương tật từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng 

tháng       

4 

 Bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động do bệnh tật từ 

81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;       

5 

Người hoạt động kháng chiến  bị nhiễm chất độc hóa học suy 

giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp 

ưu đãi hàng tháng.       

II Mức 300.000 đồng       

1 

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, 

Thương binh loại B suy giảm khả năng lao động do thương 

tật từ 80% trở xuống  đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 

Thương binh hưởng chế độ mất sức lao động       

2 

 Bệnh binh suy giảm khả năng lao động do bệnh tật từ 80% 

trở xuống đang hưởng trợ cấp hàng tháng       

3 

Đại diện thân nhân gia đình liệt sỹ (bố, mẹ vợ hoặc chồng, 

con và người có công nuôi dưỡng liệt sĩ).        

4 

Đại diện người thờ cúng liệt sỹ (Anh, em, người được họ tộc 

ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ).       

5 

Người hoạt động kháng chiến  bị nhiễm chất độc hóa học suy 

giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ 

cấp ưu đãi hàng tháng.       

   Cộng        

B Quà của UBND tỉnh       

1 Quà bằng tiền thắp hương liệt sĩ.       

2 Quà bằng tiền thân nhân liệt sĩ        

3 Quà bằng tiền con đẻ người HĐKC bị nhiễm CĐHH       

4 Tuất: Thương binh, Bệnh binh, Chất độc hóa học       

C Quà cấp huyện       

D Quà xã hội hóa       

  Tổng cộng       

  

… ngày   tháng 7 năm 2021 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU TRƯỞNG PHÒNG 
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