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NGHỊ QUYẾT
Về một số mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi;

đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng các đối tượng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc,
cơ quan dân tộc, cơ quan tôn giáo thực hiện

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi; 
Căn cứ Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ 

tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu 
số; 

Căn cứ Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/
QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với 
người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

Căn cứ Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với 
một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam, Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 10/2014/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ về quy định hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ 
chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài 
chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao 
tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 
2014 của Uỷ ban Dân tộc và Bộ Tài chính về quy định chi tiết và hướng dẫn thực 
hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI

Số: 69/2016/NQ-HĐND          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 18 tháng 7 năm 2016
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Sau khi xem xét Tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số mức chi đón tiếp, thăm hỏi, 
chúc mừng đối với đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện thực hiện; các chức sắc, chức việc tôn giáo; 
một số chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020; Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 04 tháng 
7 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về quy định mức kinh phí quà tặng chúc thọ, 
mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo 
thẩm tra số 21/BC-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Ban Pháp chế Hội đồng 
nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 59/BC-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của 
Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân 
dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn một số mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao 

tuổi; đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng các đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, 
cơ quan dân tộc, cơ quan tôn giáo thực hiện:  

1. Phạm vi áp dụng: 
Quy định này quy định một số mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người 

cao tuổi; mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng các đối tượng do Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thực hiện, 
người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các chức sắc, chức việc tôn giáo 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Đối tượng áp dụng:
2.1. Người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 

trấn tổ chức chúc thọ, mừng thọ. 
2.2. Đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam huyện thực hiện đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai:

a) Các cá nhân hoặc các đoàn đại diện Lão thành Cách mạng, Chiến sĩ Cách 
mạng tiêu biểu; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang.

b) Các nhân sỹ, trí thức tiêu biểu; hoặc các đoàn đại diện các dân tộc thiểu số, 
các tổ chức tôn giáo có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ 
Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

c) Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2.3. Đối tượng do cơ quan tôn giáo thực hiện thăm hỏi, chúc mừng: Các chức 
sắc, chức việc tôn giáo có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2.4. Đối tượng do cơ quan dân tộc thực hiện đón tiếp, thăm hỏi chúc mừng là 
người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo các tiêu chí:
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a) Là công dân Việt Nam, cư trú hợp pháp, ổn định ở vùng dân tộc thiểu số;
b) Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú; có 
nhiều công lao, đóng góp xây dựng và bảo vệ thôn, bản, buôn, làng, phum, sóc, ấp, 
tổ dân phố và tương đương (sau đây gọi là thôn), giữ gìn đoàn kết các dân tộc;

c) Là người tiêu biểu, có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc, thôn và cộng 
đồng dân cư nơi cư trú; có mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó với đồng bào dân tộc, hiểu 
biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc; có khả năng quy tụ, 
tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số trong phạm vi nhất định, được người dân trong 
cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo.

3. Một số mức chi cụ thể: 
3.1. Mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ:
a) Người cao tuổi ở tuổi 70 và 75 tuổi được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 

trấn tổ chức chúc thọ, mừng thọ và tặng quà bằng 100.000 đồng tiền mặt.
b) Người cao tuổi ở tuổi 80 và 85 tuổi được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 

trấn tổ chức chúc thọ, mừng thọ và tặng quà bằng 200.000 đồng tiền mặt.
c) Người cao tuổi ở tuổi 95 được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ 

chức chúc thọ, mừng thọ và tặng quà bằng 300.000 đồng tiền mặt.
d) Người cao tuổi trên 100 tuổi được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 

tổ chức chúc thọ, mừng thọ và tặng quà gồm: Hiện vật trị giá 100.000 đồng và 
300.000 đồng tiền mặt.

3.2. Mức chi đối với đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thực hiện:

STT Nội dung
Mức chi

Tỉnh Cấp huyện

I

Chi đón tiếp đoàn đại biểu và các 
cá nhân trong và ngoài tỉnh đến 
thăm và làm việc với Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện: 

1 Hỗ trợ chi tiền ăn tiếp xã giao: Theo quy định của tỉnh về chế độ chi tiêu đón 
tiếp khách trên địa bàn tỉnh Lào Cai

II Chi thăm hỏi, chúc mừng các cá nhân 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai

1 Chi tặng quà chúc mừng ngày Tết 
Nguyên đán, ngày Quốc khánh 02/9.   

a) 

Đối với các vị Lãnh đạo Cách mạng, 
Chiến sĩ Cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ 
Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực 
lượng vũ trang Nhân dân

500.000 
 đồng/người/lần

500.000 
 đồng/người/lần
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 b)

Đối với các nhân sỹ, trí thức tiêu biểu 
có đóng góp tích cực trong công cuộc 
xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố 
khối đại đoàn kết dân tộc.

400.000 
đồng/người/lần

400.000 
 đồng/người/lần

2 Chi thăm hỏi ốm đau, chi phúng 
viếng

a) Chi thăm hỏi khi ốm đau
Đối với các vị Lãnh đạo Cách mạng, 
Chiến sĩ Cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ 
Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực 
lượng vũ trang Nhân dân

1.500.000 
 đồng/người/năm

800.000 
 đồng/người/năm

b) Chi phúng viếng qua đời

Đối với các vị Lãnh đạo Cách mạng, 
Chiến sĩ Cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ 
Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực 
lượng vũ trang Nhân dân, các nhân 
sỹ, trí thức tiêu biểu có đóng góp tích 
cực trong công cuộc xây dựng, bảo 
vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn 
kết dân tộc.

1.000.000 
 đồng/người

500.000 
 đồng/người

(Mức chi trên đã bao gồm cả tiền phúng viếng và tiền mua bức trướng hoặc vòng hoa 
và lễ vật phúng viếng)

3.3. Mức chi đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số:

STT Nội dung
Mức chi

Tỉnh Cấp huyện Cấp xã

I

Chi đón tiếp đoàn đại biểu người có uy 
tín được khi đến thăm, làm việc tại cơ 
quan được giao nhiệm vụ quản lý, tiếp 
đón người có uy tín.

1 Hỗ trợ chi tiền ăn tiếp xã giao: Theo quy định của tỉnh về chế độ chi tiêu 
đón tiếp khách trên địa bàn tỉnh Lào Cai

II Chi tặng quà chúc mừng ngày Tết Nguyên 
đán, ngày Quốc khánh 02/9.

400.000 
 đồng/ người/

năm

400.000 
 đồng/ người/

năm

III
Chi thăm hỏi ốm đau với người có uy 
tín (nằm điều trị tại bệnh viện từ tuyến 
huyện trở lên).

400.000 
 đồng/ người/

năm

400.000 
 đồng/ người/

năm

IV Chi thăm hỏi, phúng viếng

1 Chi thăm hỏi hộ gia đình người có uy 
tín gặp khó khăn do hậu quả thiên tai

1.000.000 
 đồng/hộ gia 

đình/năm

500.000 
đồng/hộ gia 
đình/năm

300.000 
đồng/hộ 
gia đình/

năm
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2 Chi thăm viếng đối với người có uy tín 
qua đời

1.000.000 
đồng/người

500.000 
 đồng/người

300.000 
đồng/
người

(Mức chi trên đã bao gồm cả tiền phúng viếng và tiền mua bức trướng hoặc vòng hoa 
và lễ vật phúng viếng)

3.4. Mức chi đối với các chức sắc, chức việt tôn giáo:

STT Nội dung
Mức chi

Tỉnh Cấp huyện Cấp xã

1

Chi tặng quà chúc mừng ngày Tết 
Nguyên đán của dân tộc, ngày lễ 
trọng đại của tổ chức tôn giáo, nhân 
dịp phong chức, phong phẩm, bổ 
nhiệm, suy cử đối với các chức sắc, 
chức việc tôn giáo.

500.000 
đồng/người/ 

lần

300.000 
đồng/ 

người/lần

200.000 
đồng/

người/lần

2 

Chi phúng viếng khi chức sắc, chức 
việc tôn giáo qua đời

1.000.000 
đồng

/người

500.000 
đồng

/người

300.000 
đồng

/người
(Mức chi trên đã bao gồm cả tiền phúng viếng và tiền mua bức trướng hoặc 
vòng hoa và lễ vật phúng viếng)

4. Các mức chi không có trong quy định này thì thực hiện theo quy định hiện 
hành của Nhà nước.

5. Nguồn kinh phí: Cấp nào thực hiện do ngân sách cấp đó đảm bảo.
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khóa XV- Kỳ họp 

thứ hai, thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 
2016; Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh về mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng 
do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp 
huyện thực hiện hết hiệu lực từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Vịnh


