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HƯỚNG DẪN
Thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách người có công với cách mạng
nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Thực hiện Quyết định số 07/QĐ-CTN ngày 11/01/2021 của Chủ tịch nước
về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên
đán Tân Sửu năm 2021; Hướng dẫn số 98/LĐTBXH-NCC ngày 13/01/2021 của
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, về việc tặng quà cho các đối tượng có
công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Quyết định số
255/QĐ-UBND ngày 19/01/2021của UBND tỉnh về việc cấp kinh phí tổ chức
các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền Tân Sửu năm 2021. Để
công tác tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng, dâng hoa,
dâng hương Khu lưu niệm, các di tích lịch sử, Nghĩa trang liệt sỹ, Nhà bia, Đài
tưởng niệm liệt sỹ kịp thời, đầy đủ, trang trọng và ý nghĩa, Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung như sau:
I. ĐỊNH MỨC TIỀN, QUÀ.
1. Đối với 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 07/QĐ-CTN ngày 11/01/2021 của Chủ tịch nước (theo điểm
1.1, mục 1 Công văn số 47/SLĐTBXH-NCC ngày 11/01/2021 của Sở Lao động
- Thương binh và Xã hội).
b. Mức quà 300.000 đồng: Tặng đối tượng theo Mục a, b, c Khoản 2, Điều
1, Quyết định 07/QĐ-CTN ngày 11/01/2021 của Chủ tịch nước (theo điểm 1.2,
mục 1 Công văn số 47/SLĐTBXH-NCC ngày 11/01/2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội).
2. Đối với đối tượng được lãnh đạo tỉnh tặng quà:
a. Mức tiền 200.000 đồng: Tặng các đối tượng theo điểm 2.1, mục 2 Công
văn số 47/SLĐTBXH-NCC ngày 11/01/2021 của Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội (ngoài đối tượng thuộc diện Chủ tịch nước tặng quà).
b. Tiền thắp hương thờ cúng liệt sĩ: Theo mức 200.000 đồng/1 liệt sĩ.
3. Một số lưu ý trong việc tặng quà bằng tiền của Chủ tịch nước theo
Hướng dẫn số 98/LĐTBXH-NCC của Bộ Lao động - BXH và quà bằng tiền,
quà bằng hiện vật của UBND tỉnh đối với các đối tượng:
3.1. Đối tượng quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định
số 07/QĐ-CTN và các đối tượng được tặng quà từ nguồn ngân sách tỉnh:
Mỗi người chỉ nhận 01 suất quà. Trường hợp một người được xác nhận là
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hai đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả 02 mức quà thì nhận 01 suất quà với
mức cao nhất, nếu đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì nhận 01 suất quà
với mức đó.
3.2. Đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết định số 07/QĐCTN:
a) Đại diện thân nhân liệt sĩ là một người duy nhất trong toàn bộ thân nhân
liệt sĩ còn sống được nhận 01 suất quà. Trường hợp đại diện thân nhân liệt sĩ
đồng thời là đối tượng nhận quà theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2
Điều 1 Quyết định số 07/QĐ-CTN thì cử đại diện thân nhân còn lại của liệt sĩ để
nhận 01 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.
b) Trường hợp thân nhân liệt sĩ chỉ có duy nhất một người còn sống đồng
thời đại diện duy nhất đó thuộc đối tượng tặng quà theo quy định tại điểm a
khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 07/QĐ-CTN thì người đó được
nhận thêm 01 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.
c) Trường hợp thân nhân liệt sĩ có từ 2 người trở lên còn sống đều thuộc
đối tượng tặng quà theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1
Quyết định số 07/QĐ-CTN thì cử một người để nhận 01 suất quà đối với đại
diện thân nhân liệt sĩ.
3.3. Đối tượng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Quyết định số 07/QĐCTN:
Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân thì người thờ cúng liệt sĩ được
nhận quà tặng của Chủ tịch nước. Mỗi một liệt sĩ thì người thờ cúng liệt sĩ được
nhận 01 suất quà.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã: Chỉ đạo Phòng
Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các xã, phường, thị trấn:
- Rà soát, lập danh sách được tặng quà thực hiện chi trả kịp thời, đầy đủ,
đúng đối tượng theo quy định.
- Chỉ đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính cấp huyện thực hiện cấp kinh phí
tặng quà, hướng dẫn thủ tục hồ sơ thanh quyết toán kinh phí theo quy định;
- Chủ động liên hệ để cùng đoàn lãnh đạo tỉnh tổ chức dâng hương, dâng
hoa tại nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử trên địa bàn và thăm hỏi tặng quà 03 gia
đình người có công tiêu biểu theo Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 18/01/2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh.
- 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 và ý nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021;
- Kiểm tra, giám sát việc tặng quà; Tổng hợp báo cáo nhanh tình hình tặng
quà Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 gửi Sở Lao động - Thương binh - Xã
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hội để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - TB&XH và UBND tỉnh trước ngày
06/02/2021.
3. Phòng Người có công Sở:
- 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.
- 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.
4. Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở: Hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán
đối với kinh phí quà theo đúng quy định.
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 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 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 07/QĐ-CTN của Chủ tịch nước, 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 số 255/QĐ-UBND ngày 19/01/2021.
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./.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Bộ LĐ- TBXH (Báo cáo );
- UBND tỉnh (B/cáo);
- Sở Tài chính (Phối hợp);
- 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.

Lê Thị Mai Hoa
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