UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
Số: 816/HD-UBND
Về việc thăm, tặng quà nhân kỷ niệm
74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP.Nam Định, ngày 01 tháng 7 năm 2021

HƯỚNG DẪN
Về việc tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định;
quà tặng của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Nam Định
nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ
(27/7/1947-27/7/2021)
Thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-SLĐTBXH ngày 28/6/2021 và Công văn
số 1088/SLĐTBXH-VP ngày 28/6/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
tỉnh Nam Định về việc hướng dẫn thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách Người
có công nhân dịp Kỷ niệm 74 ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021).
Để việc tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp Kỷ niệm 74 năm
ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021) thể hiện tình cảm, trách nhiệm và
đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Nam
Định đối với Người có công với cách mạng; UBND thành phố hướng dẫn thực hiện
việc thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách Người có công với cách mạng như sau:
I. QUÀ TẶNG CỦA TỈNH ỦY, HĐND, UBND, ỦY BAN MTTQ TỈNH:
1. Đối tượng được tặng quà:
1. Người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945 đang hưởng trợ cấp hàng tháng;
2. Người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19
tháng 8 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 không 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;
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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;
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 hưởng 01 suất quà.
2. Quà tặng:
Quà của tỉnh tặng các đối tượng tại mục I nêu trên có trị giá là 400.000 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 100.000 đồng.
3. Tổ chức thực hiện:
3.1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố:
- Tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, UBND các phường,
xã thực hiện tốt việc tuyên truyền về quà tặng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy
ban MTTQ tỉnh đối với một số diện người có công và thân nhân liệt sỹ trong dịp
Kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7/2021 như trên.
- Hướng dẫn UBND phường, xã thống kê số lượng đối tượng và lập bản tổng
hợp đối tượng được nhận quà tặng theo quy định của từng địa phương theo mẫu số
01 gửi về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố thành phố để tổng
hợp; sau đó tổng hợp đối tượng được tặng quà của thành phố theo mẫu số 02a, 02b
và chuyển bản tổng hợp mẫu số 02a, 02b (mỗi loại 2 bản) về Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định(Phòng Người có công). (Lưu ý: Người có
công được nhận quà tặng là người còn sống và hưởng trợ cấp hàng tháng ở thời
điểm tháng 7/2021).
- Phối hợp với đơn vị cung cấp quà tặng thống nhất thời gian, địa điểm, cách
thức giao, nhận quà cho thuận lợi, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa
phương, đơn vị (tránh sai sót, nhầm lẫn).
- Phân công cán bộ, công chức thuộc phòng Lao động - Thương binh và Xã
hội thành phố chủ trì phụ trách theo dõi việc giao nhận quà tặng theo từng phường,
xã thuộc thành phố.
3.2. UBND các phường, xã:
- Thực hiện tốt việc tuyên truyền về quà tặng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy
ban MTTQ tỉnh đối với Người có công và thân nhân liệt sỹ như trên.

3

- Thống kê số lượng đối tượng và lập bảng tổng hợp đối tượng được nhận quà
tặng theo quy định theo mẫu số 01 gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã
hội thành phố trước ngày 8/7/2021.
- Cử người và phương tiện lên nhận quà tặng bằng tiền mặt và hiện vật tại
phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố khi có thông báo.
- Tổ chức thăm, tặng quà, phát quà (kể cả quà tặng và tiền mặt) đến tận tay
đối tượng đảm bảo xong trước ngày 25/7/2021. Việc tặng quà cho đối tượng, đề
nghị các địa phương tặng cùng với quà tặng (bằng tiền mặt) của Chủ tịch nước và
quà tặng của Thành ủy- HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ thành phố.
II. THÀNH PHỐ THĂM, TẶNG QUÀ CHO ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI CÓ
CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
1. Lãnh đạo thành phố đi thăm, tặng quà: Phòng Lao động - Thương binh
và Xã hội thành phố tham mưu lập 03 đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố và hướng
dẫn phường, xã lựa chọn 09 đối tượng người có công tiêu biểu để thành phố đi
thăm, tặng quà.
1.1. Diện đối tượng được thăm, tặng quà:
- Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống;
- Thân nhân liệt sỹ đang hưởng tuất nuôi dưỡng; Gia đình có 2 Liệt sỹ trở lên;
- Gia đình liệt sỹ anh hùng;
- Thương binh, bệnh binh;
- Gia đình người hoạt động kháng chiến 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.
* Lưu ý: Đối tượng chọn để thăm tặng quà dịp 27/7/2021 không trùng với đối
tượng đã được thăm tặng quà những năm gần đây.
1.2. Mức quà tặng:
Mức quà tặng trị giá 300.000 đồng/suất/đối tượng. Trong đó:
+ Hiện vật: 100.000 đồng.
+ Tiền mặt: 200.000 đồng.
2. Quà chung cho Người có công tại thành phố:
2.1. Đối tượng:
a) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B;
b) Bệnh binh (kể cả bệnh binh loại 3);
c) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đang hưởng trợ cấp
hàng tháng;
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d) Hộ gia đình liệt sỹ (đại diện thân nhân của liệt sỹ hoặc đại diện gia đình
đang đảm nhiệm thờ cúng liệt sỹ). Mỗi liệt sỹ chỉ có một người đại diện được hưởng
01 suất quà.
* Trường hợp một người thuộc nhiều diện đối tượng tại điểm a,b,c, nêu trên
thì chỉ hưởng 01 suất quà.
2.2. Mức quà tặng: Quà tặng trị giá 150.000 đồng/suất/đối tượng. Trong đó:
+ Hiện vật: 50.000đồng.
+ Tiền mặt: 100.000 đồng.
(Lưu ý: Quà tặng hiện vật được chuyển thành tiền mặt)
3. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện thăm, tặng quà tại Mục II được chi
từ nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2021 đã được UBND thành phố giao cho
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.
4. Phương thức thăm, tặng quà:
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố xây dựng kế hoạch cụ
thể; tổng hợp danh sách các đối tượng người có công được nhận quà; lập dự toán
toàn bộ kinh phí để thực hiện việc thăm, tặng quà và báo cáo UBND thành phố,
đồng thời chỉ đạo UBND xã, phường rà soát, lập danh sách các diện đối tượng
được nhận quà đảm bảo chính xác, đúng quy định, tránh để trùng, bỏ sót hoặc sai
đối tượng.
- Việc thăm, tặng quà cho Người có công, gia đình Người có công thực hiện
xong trước ngày 25/7/2021, các địa phương tổng hợp kết quả báo cáo về UBND
thành phố (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố) trước ngày
29/7/2021 để tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội tỉnh Nam Định.
Yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, các đơn vị liên
quan, Chủ tịch UBND các phường, xã chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung trên
thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhà nước đối với Người có công với cách mạng.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về UBND
thành phố (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố) để xem xét,
hướng dẫn cụ thể./.
Nơi nhận:
- Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nam Định;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Lãnh đạo UBND TP;
- Các phòng: LĐ-TB&XH, TC-KH TP;
- UBND các phường xã;
- Lưu: VT, Website TP, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Như
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