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UBND HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB VÀ XH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 34 /CV-LĐTBXH 

V/v thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính 

sách người có công nhân kỷ niệm 75 

năm ngày Thương binh Liệt sỹ 

                Xuân Trường, ngày 06 tháng 7 năm 2022 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1065/SLĐTBXH-VP ngày 14/6/2022 của Sở Lao 

động – TB và XH tỉnh Nam Định; Hướng dẫn số 05/HD-SLĐTBXH ngày 

23/6/2022; Công văn số 1240 ngày 05/7/2022 của Sở Lao động - TB & XH tỉnh 

Nam Định về việc thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng chính sách người có công nhân 

kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022). Phòng Lao 

động - TB và XH hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện việc thăm hỏi, tặng quà 

như sau:  

A. Lãnh đạo tỉnh thăm (2 xã): 

1. Xã Thọ Nghiệp: 

- Thăm 01 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 

- Thăm 01 người HĐKC bị nhiễm CĐHH 81%. 

2. Xã Xuân Đài: 

- Thăm 01 thương binh tiêu biểu; 

- Thăm 01 gia đình liệt sỹ tiêu biểu. 

3. Tổ chức thực hiện: 

Đề nghị 2 xã trên lựa chọn đối tượng, lập danh sách gửi về phòng huyện để 

phòng tổng hợp báo cáo tỉnh; 

Thông báo cho đối tượng và chuẩn bị các điều kiện phục vụ khi đoàn về thăm; 

Thời gian lãnh đạo tỉnh thăm: khi nào có lịch đi thăm của tỉnh, phòng sẽ thông 

báo. 

B. Lãnh đạo huyện thăm (20 xã, thị trấn): 

- Huyện dự kiến sẽ thăm, tặng quà đối tượng chính sách người có công tiêu biểu 

tại các xã, thị trấn trong huyện. 

- Số lượng: mỗi xã, thị trấn thăm 01 đối tượng nằm trong diện là Thương binh 

hoặc Bệnh binh hoặc người HĐKC bị nhiễm CĐHH hoặc thân nhân liệt sỹ đang hưởng 

trợ cấp tuất. 

- Tiêu chí chọn đối tượng: đối tượng huyện thăm là đối tượng người có công có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, hoặc ốm đau phải 
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điều trị dài ngày, kinh tế đặc biệt khó khăn, nhà cửa xuống cấp hư hỏng nặng mà chưa 

được hỗ trợ… 

Đề nghị các xã, thị trấn lựa chọn đối tượng, lập danh sách gửi về phòng huyện 

(theo mẫu DS huyện thăm) trước ngày 10/7/2022 để phòng tổng hợp xây dựng kế hoạch 

thăm; 

Thông báo cho đối tượng và chuẩn bị các điều kiện phục vụ khi đoàn về thăm; 

Thời gian lãnh đạo huyện thăm: UBND huyện sẽ có Kế hoạch thăm tặng quà cụ 

thể gửi tới các xã, thị trấn. 

C. Tặng quà của Chủ tịch nước: 

I. Mức quà 600.000 đồng tặng: 

1. Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những 

cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trước 

ngày 28/7/2022 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 

2. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại 

B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi 

hàng tháng; 

3. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ tổn thương 

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

4. Thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân 

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

II. Mức quà 300.000 đồng tặng: 

1. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại 

B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang được hưởng trợ cấp 

ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; 

2. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ tổn thương 

cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 

3. Đại diện thân nhân liệt sỹ; 

4. Người thờ cúng liệt sỹ (trường hợp liệt sỹ không còn thân nhân). 

III. Một số lưu ý trong việc tặng quà của Chủ tịch nước: 

1. UBND các xã, thị trấn nghiên cứu thật kỹ các điểm 1, 2, 3 Công văn số 

2312/LĐTBXH-NCC ngày 01/7/2022 của Bộ Lao động - TB và XH để lập danh 

sách, thực hiện cấp phát, chuyển quà tặng của Chủ tịch nước cho các diện đối tượng 

nêu trên.  

2. Về quà tặng đối với thân nhân hưởng tuất hai liệt sỹ và người thờ cúng liệt sỹ:  
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- Thân nhân hai liệt sỹ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng mỗi định 

suất tuất được hưởng 01 suất quà, mức 600.000 đồng.  

- Đối với trường hợp người hy sinh đã được các địa phương suy tôn là liệt sỹ 

từ trước đến nay nhưng chưa được cấp Bằng Tổ quốc ghi công, hiện đang lập thủ tục 

hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ, tặng Bằng Tổ quốc ghi công theo các văn bản quy 

phạm pháp luật hiện hành thì tạm thời vẫn cấp phát quà tặng của Chủ tịch nước nhân 

dịp 27/7/2022 (trừ những trường hợp đã được các cơ quan chức năng xem xét, kết 

luận không đủ điều kiện công nhận liệt sỹ).  

3. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ 

cấp mức I (tương đương 3.455.000 đồng/tháng) nhưng chưa được giám định kết 

luận suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, thì thực hiện cấp phát quà của Chủ 

tịch nước mức 600.000 đồng/người.  

4. Người có công với cách mạng đã chết từ tháng 6/2022 trở về trước mà 

các địa phương chưa thực thực hiện báo giảm kịp vào tháng 7/2022 thì không 

thực hiện tặng quà của Chủ tịch nước;  

5. Quà tặng của Chủ tịch nước đối với người có công với cách mạng được 

tặng bằng tiền. Nguồn kinh phí thực hiện quà tặng của Chủ tịch nước được chi trong 

nguồn kinh phí Trung ương đảm bảo và quyết toán vào kinh phí uỷ quyền. 

IV. Tổ chức thực hiện: 

Để tổ chức triển khai thực hiện việc tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp ngày 

Thương binh - Liệt sỹ 27/7/2022 cho đối tượng chính sách người có công với cách 

mạng tại các địa phương được chu đáo, kịp thời. Phòng Lao động - TB và XH huyện 

đề nghị UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:  

1. Thực hiện tốt việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

của địa phương để quần chúng nhân dân và các đối tượng chính sách biết rõ về mức 

quà tặng, diện đối tượng được nhận quà tặng của Chủ tịch nước nhân ngày Thương 

binh - Liệt sỹ 27/7/2022.  

2. Căn cứ vào danh sách chi trả trợ cấp cho đối tượng còn sống ở thời 

điểm tháng 7/2022 và hồ sơ, danh sách quản lý đối tượng người có công tại địa 

phương để làm cơ sở rà soát, lập danh sách tặng quà của Chủ tịch nước cho các diện 

đối tượng (theo mẫu số 01-CTN) đảm bảo chính xác, đúng quy định. Gửi danh sách 

đề nghị  và bản tổng hợp quà (mẫu 02-CTN) về phòng huyện trước ngày 

10/7/2022 để phòng tổng hợp, xem xét. 

Quá trình thực hiện các đơn vị lưu ý:  

+ Tập trung rà soát, đối chiếu chính xác từng diện đối tượng; tuyệt đối không 

để trùng, bỏ sót hoặc sai đối tượng. Đơn vị nào để trùng, sót hoặc sai đối tượng đơn 

vị đó phải chịu trách nhiệm.  
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+ Các trường hợp Người có công di chuyển từ địa phương khác về và các trường 

hợp được tiếp nhận, thực hiện trợ cấp ưu đãi Người có công hàng tháng từ tháng 7/2022 

trở đi thì được lập danh sách nhận quà tặng của Chủ tịch nước 

+ Diện thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động chưa hưởng trợ cấp 

thương tật, lập vào cuối danh sách và ghi rõ “thương binh chưa hưởng trợ cấp” vào 

cột ghi chú.   

3. Thực hiện việc cấp phát, chuyển quà tặng của Chủ tịch nước đến tận tay đối 

tượng, đảm bảo xong trước ngày 25/7/2022. 

4. Hoàn thiện danh sách đã cấp phát quà tặng của Chủ tịch nước mẫu số 01 có 

ký nhận của đối tượng và tổng hợp tình hình đối tượng được nhận quà theo mẫu số 

02 lưu tại đơn vị. Chuyển danh sách mẫu số 01 và tổng hợp mẫu số 02 (mỗi loại hai 

bản) về phòng huyện trước ngày 05/8/2022 để báo cáo Sở. 

- Việc tặng quà của Chủ tịch nước các địa phương nên thực hiện đồng thời với 

việc thăm hỏi, động viên, tặng quà của tỉnh, của huyện và quà tặng của các đoàn thể, 

chính quyền địa phương tới các gia đình đối tượng chính sách.  

- Báo cáo quyết toán với phòng theo quy định.  

D. Quà tỉnh: 

I. Đối tượng được tặng quà:  

1. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đang hưởng 

trợ cấp ưu đãi hàng tháng;  

2. Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng 

khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 

3. Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 

4. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng 

chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 

5. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (bao gồm cả 

thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp 

hàng tháng và thương binh đang hưởng trợ cấp mất sức lao động chưa hưởng trợ cấp 

thương tật;  

6. Bệnh binh suy giảm khả năng lao động do bệnh tật từ 41% trở lên đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 

7. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đang hưởng trợ 

cấp hàng tháng;  

8. Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 

đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;  

9. Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 
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10. Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sỹ (không phải Bà mẹ Việt Nam anh 

hùng) hoặc đại diện gia đình đang đảm nhiệm thờ cúng liệt sỹ (mỗi liệt sỹ chỉ một 

người đại diện được nhận 01 suất quà).  

* Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều diện đối tượng người có công 

nêu tại điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  nêu trên thì chỉ nhận 01 suất quà.  

II. Quà tặng:  

Quà của tỉnh tặng các đối tượng nêu trên có trị giá là 500.000 đồng/suất. Trong 

đó:  

- Quà tặng bằng hiện vật được tỉnh thống nhất là 01 túi quà, trị giá 300.000 đồng.  

- Quà tặng bằng tiền mặt là 200.000 đồng 

III. Tổ chức thực hiện:  

1. Chuẩn bị trước khi tặng quà:  

- Đề nghị UBND cấp xã thực hiện tốt việc tuyên truyền về quà tặng của Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đối với người có công và thân nhân liệt sỹ như trên.  

- Kiểm tra, rà soát, đối tượng được nhận quà tặng theo quy định của từng xã, 

thị trấn, lập bản tổng hợp theo mẫu (TH-Quà tỉnh) và danh sách đối tượng đề 

nghị hưởng theo mẫu (DS số 03-Quà tỉnh),  gửi về Phòng Lao động - TB và XH 

huyện. Thời gian trước ngày 09/7/2022. 

Lưu ý: Người có công được nhận quà tặng là người còn sống và hưởng trợ cấp 

hàng tháng ở thời điểm tháng 7/2022.   

2. Tổ chức giao quà:  

- Tỉnh dự kiến cấp phát quà cho các địa phương xong  trước ngày 25/7/2022. 

Khi nào có lịch cụ thể phòng sẽ thông báo sau. 

- Thực hiện việc cấp phát quà tặng của tỉnh cho các đối tượng chính sách xong 

trước ngày 25/7/2022. 

- Lập danh sách đối tượng ký nhận quà theo biểu mẫu Quyết toán Quà tỉnh -

số 03, tổng hợp quyết toán theo mẫu TH-Quà tỉnh chuyển về phòng trước ngày 

05/8/2022 để phòng tổng hợp quyết toán với Sở theo quy định.  

E. Quà huyện:  

I. Quà mức 1, tặng cho: 

1. Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống; 

2. Thân nhân liệt sỹ đang hưởng tuất nuôi dưỡng; gia đình có 2 liệt sỹ trở lên; 

3. Gia đình liệt sỹ anh hùng; 

4. Thương binh, bệnh binh; 

5. Người HĐKC bị nhiễm CĐHH bị mắc bệnh được giám định kết luận suy 

giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hoặc có nhiều con bị dị 

dạng, dị tật đang hưởng trợ cấp; 
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Mức quà tặng: trị giá 300.000 đồng/đối tượng, trong đó: Hiện vật trị giá 

100.000 đồng; tiền mặt 200.000 đồng. 

II. Quà mức 2, tặng cho: 

1. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh B; 

2. Bệnh binh (kể cả bệnh binh 3); 

3. Người HĐKC bị nhiễm CĐHH đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 

4. Hộ gia đình liệt sỹ (đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sỹ hoặc đại diện gia 

đình đang đảm nhiệm thờ cúng liệt sỹ), đảm bảo mỗi liệt sỹ chỉ một người đại diện 

được hưởng 01 suất quà. 

* Trường hợp một người thuộc nhiều diện đối tượng tại điểm 1, 2, 3 nêu trên 

thì chỉ hưởng 01 suất quà. 

Mức quà tặng: trị giá 150.000 đồng/đối tượng, trong đó: Hiện vật trị giá 50.000 

đồng; tiền mặt 100.000 đồng. 

III. Tổ chức thực hiện: 

- Đề nghị UBND các xã, thị trấn căn cứ danh sách chi trả trợ cấp tháng 7/2022 

và hồ sơ, danh sách quản lý đối tượng tại địa phương, thực hiện rà soát, lập danh 

sách các diện đối tượng nhận quà đảm bảo chính xác, không để trùng, sót đối tượng. 

Các xã, thị trấn lập danh sách theo mẫu (Quà huyện mức 1, Quà huyện mức 2) 

và biểu tổng hợp theo mẫu (Tổng hợp quà huyện) gửi về phòng huyện trước ngày 

09/7/2022. 

Thời gian và địa điểm giao nhận quà: phòng sẽ có thông báo sau. 

Thực hiện việc thăm, tặng quà xong trước ngày 25/7/2022. Gửi quyết toán quà 

về phòng trước ngày 05/8/2022.  

Lưu ý: tất cả các mẫu biểu phòng đã gửi qua gmail của các xã, thị trấn. 

Thời gian các xã, thị trấn báo mẫu biểu về phòng trước  ngày 10/7/2022. 

Phòng Lao động - TB và XH đề nghị UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai 

thực hiện đạt kết quả tốt. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các địa phương 

phản ánh về phòng Lao động - TB và XH để xem xét, hướng dẫn ./. 

 

 

Nơi nhận: 

- UBND huyện (để báo cáo); 

- Như trên; 

- Lưu HC.  

    TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

          Đỗ Quốc Hội 
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