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HƢỚNG DẪN
Tặng quà của Chủ tịch nƣớc nhân dịp kỷ niệm 73 năm
ngày Thƣơng binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)
Thực hiện Quyết định số 1097/QĐ-CTN ngày 08/7/2020 của Chủ tịch nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Công văn số 2580/LĐTBXH-NCC
ngày 13/7/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tặng quà
của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947 - 27/7/2020).
Để đảm bảo việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà của Chủ tịch nước đến các đối
tượng người có công với cách mạng được trân trọng, kịp thời và chu đáo, Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam chuyển qua Q-Office Quyết
định số 1097/QĐ-CTN ngày 08/7/2020, Công văn số 2580/LĐTBXH-NCC ngày
13/7/2020 và hướng dẫn thực hiện một số nội dung như sau:
1. Mức 400.000 đồng: Tặng cho các đối tượng quy định tại khoản 1, Điều
1, Quyết định số 1097/QĐ-CTN ngày 08/7/2020;
2. Mức 200.000 đồng: Tặng cho các đối tượng quy định tại khoản 2, Điều
1, Quyết định số 1097/QĐ-CTN ngày 08/7/2020.
* Lưu ý một số trường hợp sau:
- Về nguyên tắc, mỗi người chỉ nhận một suất quà của Chủ tịch nước.
+ Trường hợp một người được xác nhận là hai đối tượng trở lên, đủ điều
kiện nhận cả hai mức quà theo quy định thì chỉ được nhận 01 suất quà với mức
cao nhất là 400.000 đồng.
Ví dụ: Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng,
đồng thời là người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật dưới
81% (hoặc người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm
khả năng lao dộng dưới 81%) thì chỉ được nhận 01 suất quà, mức 400.000 đồng.
+ Trường hợp một người được xác nhận là 2 đối tượng trở lên, đủ điều kiện
hưởng cùng một mức quà thì chỉ nhận được 01 suất quà của mức đó.
Ví dụ: Một người vừa là thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động
do thương tật từ 80% trở xuống, đồng thời là người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật từ 80%
trở xuống thì được nhận 01 suất quà mức 200.000 đồng.
- Mỗi liệt sĩ thì thân nhân hoặc đại diện thân nhân được nhận một suất quà
mức 200.000 đồng.
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+ Trường hợp một liệt sĩ có nhiều thân nhân còn sống (bố, mẹ; vợ, chồng;
con; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ) thì đại diện thân nhân của liệt sĩ là một
đại diện duy nhất trong toàn bộ thân nhân còn sống được nhận một suất quà.
+ Trường hợp đại diện thân nhân liệt sĩ đồng thời là đối tượng được nhận
quà theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2, Điều 1 Quyết định số
1097/QĐ-CTN thì một đại diện thân nhân còn lại của liệt sĩ được nhận một suất
quà.
Ví dụ: Ông Võ Văn A là cha của hai liệt sĩ B và C đang hưởng trợ cấp tiền
tuất hàng tháng (theo điểm b khoản 1, Điều 1 Quyết định số 1097/QĐ-CTN) thì
ông Võ Văn A được nhận một suất quà mức 400.000 đồng (quà của cá nhân ông
A là thân của hai liệt sĩ) và đại diện một thân nhân của liệt sĩ B (vợ, chồng hoặc
con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ) nhận một suất quà mức 200.000 đồng và
đại diện một thân nhân của liệt sĩ C (vợ, chồng hoặc con, người có công nuôi
dưỡng liệt sĩ) nhận một suất quà mức 200.000 đồng.
- Trường hợp thân nhân của liệt sĩ chỉ có duy nhất một người còn sống,
đồng thời người còn sống duy nhất đó thuộc đối tượng nhận quà theo quy định
tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2, Điều 1 Quyết định số 1097/QĐ-CTN thì
được nhận thêm một suất quà dành cho đại diện thân nhân của liệt sĩ.
Ví dụ: Ông S là thương binh dưới 81%, đồng thời ông S là cha của liệt sĩ D
còn lại duy nhất đang thờ cúng liệt sĩ D thì ông S được nhận hai suất quà, tổng
cộng là 400.000 đồng (bản thân ông S là thương binh: 200.000 đồng và thờ cúng
liệt sĩ: 200.000 đồng).
- Trường hợp thân nhân của liệt sĩ có từ hai người trở lên còn sống đều
thuộc đối tượng nhận quà theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2
Điều 1 Quyết định số 1097/QĐ-CTN thì cử một người để nhận một suất quà
dành cho đại diện thân nhân của liệt sĩ.
Ví dụ: Liệt sĩ Nguyễn Văn T, có cha là ông B đang hưởng chế độ thương
binh, tỷ lệ thương tật là 45% và mẹ là bà M đang hưởng chế độ người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở
xuống thì ông B và bà M mỗi người nhận được một suất quà với mức 200.000
đồng/người, đồng thời ông B hoặc bà M (cử một đại diện) để nhận một suất quà
dành cho đại diện thân nhân của liệt sĩ, mức 200.000 đồng.
- Trường hợp thân nhân còn lại duy nhất đang thờ cúng nhiều liệt sĩ thì mỗi
liệt sĩ thân nhân đó được nhận một suất quà.
Ví dụ: Ông Trần Văn C con duy nhất đang thờ bố và mẹ đều là liệt sĩ thì
ông C nhận được 02 suất quà, mỗi suất 200.000 đồng.
- Đối với liệt sĩ không còn thân nhân thì người đang giữ bản gốc Bằng Tổ
quốc ghi công và thờ cúng liệt sĩ được nhận quà tặng của Chủ tịch nước. Mỗi
liệt sĩ thì người thờ cúng được nhận 01 suất quà 200.000 đồng (tính theo số
lượng liệt sĩ).
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Trường hợp thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đã giao bản gốc Bằng Tổ
quốc ghi công cho người thân khác trong gia đình chuyển đến nơi cư trú mới thờ
cúng thì do địa phương nơi cư trú mới thực hiện.
- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đang hưởng trợ
cấp mất sức lao động do cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả (không hưởng chế độ
thương tật do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chi trả) được nhận quà
như thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đang hưởng trợ cấp
hàng tháng.
3. Đối tƣợng không nhận quà của Chủ tịch nƣớc:
- Người có công với cách mạng không thuộc đối tượng tặng quà của Chủ
tịch nước tại Quyết định số 1097/QĐ-CTN ngày 08/7/2020.
- Thân nhân đang hưởng trợ cấp tiền tuất của một liệt sĩ (tuất thường); thân
nhân của các đối tượng: người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945,
người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa
tháng Tám năm 1945, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.
- Đối tượng là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa
học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.
- Không tặng quà cho các đối tượng đã được các cơ quan có thẩm quyền
xác minh, kết luận không đủ điều kiện tiếp tục hưởng hoặc tạm dừng trợ cấp
(bao gồm đối tượng người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đang
tạm dừng trợ cấp hàng tháng để xác minh theo Kế hoạch số 1221/KH-LĐTBXH
ngày 08/8/2018 và Công văn số 1148/LĐTBXH-NCC ngày 29/6/2020 của Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội).
4. Tổ chức thực hiện
- Việc tặng quà của Chủ tịch nước phải đảm bảo đúng đối tượng, không
trùng lắp (nhất là trường hợp một người được xác nhận từ hai đối tượng trở lên;
thân nhân liệt sĩ đồng thời là người có công với cách mạng) và không được bỏ
sót đối tượng.
- Đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn rà soát danh
sách, chống trùng, kiểm tra chặt chẽ, không để sai sót và tiêu cực xảy ra trong
quá trình triển khai thực hiện.
Người có công hoặc thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ không có điều
kiện trực tiếp đến nhận tiền thì phải lập giấy ủy quyền theo quy định tại Điều 42
Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố;
Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam tổng hợp, báo
cáo (theo biểu mẫu kèm theo Công văn số 2580/LĐTBXH-NCC) và thanh quyết
toán từ nguồn kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công đã được Sở
giao dự toán năm 2020.
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- Tặng quà cho người có công và thân nhân phải kết hợp thật chu đáo với
việc thăm hỏi, động viên của lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đoàn thể trên
địa bàn đến từng đối tượng, đảm bảo phải xong trước ngày 25/7/2020.
Để đảm bảo việc tặng quà của Chủ tịch nước được kịp thời, chu đáo, đúng
đối tượng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các huyện, thị
xã, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với
UBND xã, phường, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả
về Sở đúng thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề
nghị báo cáo về Sở (qua Phòng Người có công) để hướng dẫn xử lý./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND,
UBMTTQVN tỉnh (báo cáo);
- Bộ LĐTBXH;
- Cục Người có công;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đài PT-TH Quảng Nam;
- Báo Quảng Nam;
- Cổng Thông tin điện tử Quảng Nam;
- Lãnh đạo Sở;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng NCC, HCTH, Thanh tra Sở;
- Phòng LĐ-TBXH huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm ND, ĐD NCC Quảng Nam;
- Lưu: VT, NCC.
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