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UBND TỈNH HÀ TĨNH 
SỞ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

Số:            /HD-SLĐTBXH 

 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày         tháng 7 năm 2022 

HƢỚNG DẪN 

 Thăm hỏi, tặng quà đối tƣợng chính sách ngƣời có công với cách mạng 

 nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Thƣơng binh - Liệt sĩ 
                                

 

 

Thực hiện Quyết định số 754/QĐ-CTN ngày 29/6/2022 của Chủ tịch 

nƣớc, Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh; Hƣớng 

dẫn số 2312/LĐTBXH-NCC ngày 01/7/2022 của Bộ Lao động - Thƣơng binh 

và Xã hội hƣớng dẫn tặng quà của Chủ tịch nƣớc nhân dịp Kỷ niệm 75 năm 

ngày Thƣơng binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022). Để công tác tổ chức thăm 

hỏi, tặng quà ngƣời có công với cách mạng kịp thời, đầy đủ, Sở Lao động - 

Thƣơng binh và Xã hội hƣớng dẫn một số nội dung nhƣ sau: 

1. Đối tƣợng đƣợc Chủ tịch nƣớc tặng quà. 

 1.1. Đối tƣợng quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định 

số 754/QĐ-CTN: Mỗi ngƣời chỉ nhận 01 suất quà của Chủ tịch nƣớc. Trƣờng 

hợp một ngƣời đƣợc xác nhận là hai đối tƣợng trở lên đủ điều kiện hƣởng cả 02 

mức quà thì nhận 01 suất quà với mức cao nhất, nếu đủ điều kiện hƣởng cùng 

một mức quà thì nhận 01 suất quà với mức đó. 

 1.2. Đối tƣợng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết định số 

754/QĐCTN:  

 a) Đại diện thân nhân liệt sĩ là một ngƣời duy nhất trong toàn bộ thân 

nhân còn sống đƣợc nhận 01 suất quà. Trƣờng hợp đại diện thân nhân liệt sĩ 

đồng thời là đối tƣợng nhận quà theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 

Điều 1 Quyết định số 754/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) Trƣờng hợp thân nhân liệt sĩ chỉ có duy nhất một ngƣời còn sống đồng 

thời đại diện duy nhất đó thuộc đối tƣợng tặng quà theo quy định tại điểm a 

khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 754/QĐ-CTN thì ngƣời đó 

đƣợc nhận thêm 01 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ. 

  c) Trƣờng hợp thân nhân liệt sĩ có từ 2 ngƣời trở lên còn sống đều thuộc 

đối tƣợng tặng quà theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 

Quyết định số 754/QĐ-CTN thì cử một ngƣời để nhận 01 suất quà đối với đại 

diện thân nhân liệt sĩ. 

 3. Đối tƣợng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Quyết định số 

754/QĐCTN: Trƣờng hợp liệt sĩ không còn thân nhân thì ngƣời thờ cúng liệt sĩ 
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đƣợc nhận quà tặng của Chủ tịch nƣớc, mỗi liệt sĩ thì ngƣời thờ cúng liệt sĩ đƣợc 

nhận 01 suất quà. 

2. Đối tƣợng tặng quà của UBND tỉnh. 

2.1. Tặng quà bằng tiền mức 300.000 đồng theo khoản 1, Điều 1, Quyết 

định số 1298/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh. 

- Kinh phí tặng quà (bằng tiền mặt) cho: Thân nhân liệt sĩ đang hƣởng trợ 

cấp tuất hàng tháng (ngoài đối tƣợng đã đƣợc Chủ tịch nƣớc tặng quà); Con đẻ 

của ngƣời hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hƣởng trợ cấp 

ƣu đãi hàng tháng; Đại diện thân nhân đang hƣởng trợ cấp tuất từ trần hàng 

tháng (gồm: tuất Thƣơng binh, bệnh binh và tuất Chất độc hóa học). 

(theo phụ lục 01 Quyết định số 1298/QĐ-UBND). 

2.2. Tặng quà bằng bằng hiện vật theo khoản 2, Điều 1, Quyết định số 

1298/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh. 

- Thắp hƣởng liệt sĩ: Mỗi liệt sĩ 01 suất quà bằng hiện vật (Đại diện thân 

nhân chủ yếu của liệt sĩ; Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ). 

- Tặng quà bằng hiện vật cho đối tƣợng thuộc diện đƣợc Chủ tịch nƣớc 

tặng quà gồm: Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, Thƣơng binh, Bệnh binh, 

Ngƣời hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hƣởng trợ cấp ƣu 

đãi hàng tháng, ngƣời có công với cách mạng hƣởng trợ cấp nuôi dƣỡng hàng 

tháng. 

 (theo phụ lục 02 Quyết định số 1298/QĐ-UBND). 

3. Tổ chức thực hiện. 

- Quà tặng của Chủ tịch nƣớc đối với đối tƣợng chính sách đƣợc tặng 

bằng tiền do ngân sách Trung ƣơng đảm bảo.  

- Quà tặng của UBND tỉnh đối với đối tƣợng chính sách (ngoài đối tƣợng 

Trung ƣơng tặng quà) đƣợc tặng bằng tiền và tặng quà bằng hiện vật đối với đối 

tƣợng chính sách, thắp hƣơng liệt sĩ do ngân sách địa phƣơng đảm bảo. 

- Việc tặng quà cho ngƣời có công phải kết hợp thật chu đáo với việc 

thăm hỏi, động viên của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức trên địa bàn đến từng đối 

tƣợng. Chủ tịch Ủy ban nhân huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Phòng Lao động - 

Thƣơng binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan của địa phƣơng tổ chức tuyên 

truyền và thực hiện tặng quà của Chủ tịch nƣớc, quà của UBND tỉnh tới đối 

tƣợng chính sách kịp thời, đầy đủ trƣớc ngày Thƣơng binh - Liệt sĩ, tuyệt đối 

không để xảy ra sai sót, tiêu cực.  

- Căn cứ đối tƣợng nhận quà ngày Thƣơng binh - Liệt sĩ theo quy định, 

Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội lập danh sách đối tƣợng nhận quà của 

Chủ tịch nƣớc, của UBND tỉnh theo biểu mẫu, tham mƣu lãnh đạo UBND cấp 

huyện tổ chực thực hiện tặng quà kịp thời.   
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- Tổng hợp báo cáo kết quả tình hình tặng quà về Sở Lao động - Thƣơng 

binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - TB&XH và UBND tỉnh 

trƣớc ngày 10/8/2022.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có vƣớng mắc, đề nghị các địa phƣơng 

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

 

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

- Sở Tài chính (Phối hợp); 

- Bƣu 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; 

- Lƣu VT, NCC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  
 

 

 

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

  

Biểu số 

01a 

 PHÕNG LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH & XÃ HỘI 

   

        DANH SÁCH ĐỐI TƢỢNG NCC  NHẬN QUÀ NHÂN DỊP NGÀY TBLS 

27/7/2022 

Quà Trung ƣơng (Theo quyết định 754/QĐ-CTN) 

    

       

Số 

TT Họ và tên Trú quán 

Loại đối 

tƣợng 

Số 

tiền 

 

(đồng) Ký nhận Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

              

              

  Cộng           

       

    

…. Ngày …. Tháng 7 năm 2022 

    
TRƢỞNG PHÕNG 

 

       

       

       

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN……. 
  

Biểu số 

01b 

 PHÕNG LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH & XÃ HỘI 
   

        DANH SÁCH ĐỐI TƢỢNG NGƢỜI CÓ CÔNG  NHẬN QUÀ NHÂN DỊP 

NGÀY TBLS 27/7/2022 

 Quà địa phƣơng (Theo quyết định số 1298/QĐ-UBND) 

 

       Số 

TT Họ và tên Trú quán 

Loại đối 

tƣợng 

Số tiền 

 (đồng) 

Ký 

nhận 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

              

              

              

  Cộng           

       

    

. Ngày . Tháng 7 năm 202 

    
TRƢỞNG PHÕNG 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN……. 
  

Biểu số 

01c 

 PHÕNG LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH & XÃ HỘI 
   

        DANH SÁCH ĐỐI TƢỢNG NGƢỜI CÓ CÔNG, THẮP HƢƠNG LIỆT SĨ  

NHẬN QUÀ HIỆN VẬT NHÂN DỊP NGÀY TBLS 27/7/2022 

 Quà địa phƣơng (Theo quyết định số 1298/QĐ-UBND) 

 

       

Số 

TT Họ và tên Trú quán 

Loại đối 

tƣợng 

Quà hiện vật Ký 

nhận Số lượng (túi) Số tiền 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

              

              

              

  Cộng           

       

    

. Ngày . Tháng 7 năm 202 

    
TRƢỞNG PHÕNG 
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         UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ...                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI                     Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc   Biểu 02 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TẶNG QUÀ CỦA CHỦ TỊCH NƢỚC CHO ĐỐI TƢỢNG 

 Nhân ngày Thƣơng binh Liệt sĩ  27/7/2022 

 
Số 

TT Các loại đối tƣợng 

Số ngƣời 

(suất) 

Số Tiền 

(đồng) Ghi chú 

A Quà của Chủ tịch nƣớc       

I Mức 600.000 đồng       

1 

Bà mẹ VNAH đang hƣởng trợ cấp  ƣu đãi hàng tháng và 

những cá nhân đã có 

 Quyết định phong tặng Danh hiệu Vinh dự Bà mẹ VNAH 

nhƣng chƣa hoàn tất thủ tục hƣởng trợ cấp hàng tháng       

2 

Thân nhân liệt sĩ đang hƣởng trợ cấp tuất nuôi dƣỡng hàng 

tháng; thân nhân 2 liệt sỹ trở lên đang hƣởng trợ cấp ƣu đãi  

hàng tháng;       

3 

Thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh, 

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

thƣơng tật từ 81% trở lên đang hƣởng trợ cấp ƣu đãi hàng 

tháng       

4 

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

81% trở lên đang hƣởng trợ cấp ƣu đãi hàng tháng;       

5 

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

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

ƣu đãi hàng tháng.       

II Mức 300.000 đồng       

1 

Thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh, 

Thƣơng binh loại B suy giảm khả năng lao động do thƣơng 

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

Thƣơng binh hƣởng chế độ mất sức lao động       

2 

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

trở xuống đang hƣởng trợ cấp hàng tháng       

3 

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

con và ngƣời có công nuôi dƣỡng liệt sĩ).        

4 

Ngƣời thờ cúng liệt sỹ (trƣờng hợp liệt sĩ không còn thân 

nhân).       

5 

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

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

cấp ƣu đãi hàng tháng.       

   Cộng        

B Quà của UBND tỉnh       

1 Quà bằng tiền.       

a Quà bằng tiền thân nhân liệt sĩ     

b Quà bằng tiền con đẻ ngƣời HĐKC bị nhiễm CĐHH       

c Tuất: Thƣơng binh, Bệnh binh, Chất độc hóa học       

2 Quà bằng hiện vật       

a Thắp hƣơng liệt sĩ    

b Quà tặng các đối tƣợng.    

C Quà cấp huyện       

D Quà cấp xã    

E Quà xã hội hóa       

  Tổng cộng       

  

… ngày   tháng 7 năm 2022 

 

NGƢỜI LẬP BIỂU TRƢỞNG PHÕNG 
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