
TỈNH UỶ QUẢNG TRỊ                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                  *                                      Quảng Trị, ngày  13 tháng 12 năm 2019 

        Số 36-QĐ/TU 

 
 

QUY ĐỊNH 

về một số chế độ chính sách đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

quản lý và một số đối tượng có công với cách mạng 

----- 

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; 

- Căn cứ Quy định số 10-QĐ/TW ngày 12/12/2018 của Bộ Chính trị “về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban 

thường vụ cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”; 

- Căn cứ Quy định số 09-QĐ/VPTW ngày 22/9/2017 của Văn phòng 

Trung ương Đảng “một số chế độ chi tiêu hoạt động của các tỉnh ủy, thành ủy 

trực thuộc Trung ương”; 

- Xét tình hình thực tế của tỉnh và đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định một số chế độ chính sách đối với cán bộ 

diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng có công với cách 

mạng, như sau: 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ diện Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, cán bộ diện Trung ương quản lý và một số đối 

tượng có công với cách mạng trong các trường hợp: gặp mặt tặng quà khi cán bộ 

nghỉ hưu, chuyển công tác hoặc nhân dịp lễ, tết; nghỉ dưỡng; hỗ trợ cán bộ mắc 

bệnh hiểm nghèo; thăm hỏi khi ốm đau và phúng viếng khi cán bộ hoặc thân 

nhân cán bộ từ trần. 

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện 

1. Việc thực hiện một số chế độ chính sách nêu tại Điều 1, Quy định này 

thể hiện sự quan tâm, trân trọng, ghi nhận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với 

công lao, cống hiến của một số đối tượng chính sách, cán bộ trong quá trình làm 

việc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Một người giữ nhiều chức vụ, danh hiệu khác nhau thì căn cứ chức 
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vụ, danh hiệu cao nhất để thực hiện chế độ chính sách. Một chế độ chính sách 

có nhiều văn bản khác nhau của tỉnh quy định thì căn cứ văn bản quy định 

chế độ chính sách cao nhất để thực hiện. 

3. Việc xác định một người có thuộc diện cán bộ Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

quản lý hay không, chức vụ để thực hiện chế độ chính sách căn cứ vào chức vụ 

cao nhất mà người đó giữ trong quá trình công tác tại địa phương hoặc chuyển 

công tác (không bao gồm những chức vụ đã bị kỷ luật bằng hình thức cách chức). 

4. Các chế độ chính sách tặng quà nhân dịp lễ, tết; nghỉ dưỡng; hỗ trợ khi 

cán bộ mắc bệnh hiểm nghèo; thăm hỏi khi ốm đau và phúng viếng khi cán bộ 

hoặc thân nhân cán bộ từ trần đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản 

lý chỉ áp dụng đối với người có hộ khẩu thường trú và hiện đang sinh sống trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đối với người hiện không sinh sống trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị ủy quyền Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định từng trường hợp 

cụ thể. Đối với cán bộ lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thì 

thực hiện như chức danh tương đương ở địa phương. 

5. Các trường hợp đặc biệt ủy quyền Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết 

định. Mức chi các chế độ chính sách trong Quy định này được tính bằng tiền 

đồng Việt Nam. 

Điều 3. Đối tượng áp dụng 

1. Cán bộ diện Trung ương quản lý, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

quản lý hiện đang công tác, (đương chức) hoặc đã nghỉ hưu (nguyên chức) và 

một số đối tượng có công với cách mạng: 

a) Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Khu ủy. 

b) Phó Bí thư Tỉnh ủy, Khu ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND 

tỉnh; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. 

c) Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Khu ủy; Tỉnh ủy viên, Khu ủy viên. 

d) Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; nguyên Ủy viên Thường 

trực HĐND tỉnh. 

đ) Cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (cán bộ lão thành 

cách mạng); Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang; cán bộ 

hoạt động ở miền Nam suốt thời kỳ chống Mỹ (1954 - 1975) được tặng thưởng 

Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên; các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, 

khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng cá nhân) 

và được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên; các nhà hoạt động 

xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giải 

thưởng cá nhân) là Anh hùng Lao động. 
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e) Cán bộ hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày tổng khởi 

nghĩa tháng 8/1945 (cán bộ tiền khởi nghĩa); đảng viên được tặng Huy hiệu 70 

năm tuổi Đảng trở lên; Anh hùng Lao động; Nhà giáo Nhân dân; Nghệ sĩ Nhân 

dân; Nghệ nhân Nhân dân; Thầy thuốc Nhân dân. 

g) Cấp trưởng: các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và 

tương đương; hội diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Chủ tịch Hội 

đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên các doanh nghiệp nhà nước hạng 2 trở 

lên; Bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 

h) Cấp phó: các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã 

hội cấp tỉnh và tương đương; hội diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đơn vị 

sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

Tổng giám đốc hoặc Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước hạng 2 trở lên; Phó 

Bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch 

HĐND, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố. 

i) Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, thị ủy, 

thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch 

UBND, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, thị xã, thành phố. 

2. Cán bộ lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương, bao gồm: cấp 

trưởng, cấp phó. Cán bộ lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 

bao gồm: Bí thư, Phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy; Chủ tịch HĐND, UBND, Trưởng 

đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố. 

 

Chương II 

MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÁN BỘ 

Điều 4. Chính sách gặp mặt, tặng quà khi cán bộ nghỉ hưu, chuyển 

công tác hoặc nhân dịp lễ, tết 

1. Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt, tặng quà cho các đối tượng khi có quyết định 

nghỉ hưu hoặc chuyển công tác ra ngoài đảng bộ tỉnh với mức chi cụ thể như sau: 

a) Các đối tượng nêu tại điểm a Khoản 1 Điều 3 Quy định này mức chi 

10.000.000 đồng/người. 

b) Các đối tượng nêu tại điểm b Khoản 1 Điều 3 Quy định này mức chi 

7.000.000 đồng/người. 

c) Các đối tượng nêu tại điểm c Khoản 1 Điều 3 Quy định này mức chi 

5.000.000 đồng/người. 

d) Các đối tượng nêu tại điểm d Khoản 1 Điều 3 Quy định này mức chi 

4.000.000 đồng/người. 
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đ) Các đối tượng nêu tại điểm g Khoản 1 Điều 3 Quy định này mức chi 

3.000.000 đồng/người. 

e) Các đối tượng nêu tại điểm h Khoản 1 Điều 3 Quy định này mức chi 

2.000.000 đồng/người. 

(Có phụ lục 1 kèm theo). 

2. Thường trực Tỉnh ủy tặng quà nhân dịp lễ, tết theo kế hoạch chung của 

tỉnh với mức quà tặng được quyết định theo từng năm cho các đối tượng sau: 

a) Cán bộ nguyên chức thuộc các đối tượng nêu tại điểm a, b, c, d, g 

Khoản 1 Điều 3 Quy định này. 

b) Cán bộ, đối tượng chính sách nêu tại điểm đ, e Khoản 1 Điều 3 Quy 

định này. 

Điều 5. Chính sách nghỉ dưỡng trong nước 

1. Nghỉ dưỡng do Ban Tổ chức Trung ương Đảng tổ chức 

a) Đối tượng: Cán bộ nguyên chức thuộc diện Trung ương quản lý; cán bộ 

lão thành cách mạng. 

b) Kinh phí tổ chức từng đợt nghỉ dưỡng thực hiện như sau: 

- Hỗ trợ chi tiêu cá nhân 2.000.000 đồng/người. 

- Chi phí gặp mặt với đoàn trước khi đi hoặc khi kết thúc đợt nghỉ dưỡng. 

- Chi phí xăng xe ô tô (hoặc vé tàu, xe, máy bay) đưa đón đoàn từ Đông 

Hà đến địa điểm nghỉ dưỡng và ngược lại. 

- Chi phí tiền ăn, nước uống dọc đường từ Đông Hà đến địa điểm nghỉ 

dưỡng và ngược lại; tiền thuê phòng nghỉ tại Đông Hà cho những đồng chí ở xa 

với định mức không quá 02 đêm/người. 

2. Nghỉ dưỡng do tỉnh tổ chức 

a) Đối tượng: Cán bộ nguyên chức thuộc các đối tượng nêu tại điểm a, b, 

c, d, g, h Khoản 1 Điều 3 Quy định này; cán bộ lão thành cách mạng; cán bộ tiền 

khởi nghĩa. 

Riêng đối với cán bộ nguyên chức thuộc diện Trung ương quản lý, cán bộ 

Lão thành cách mạng trong năm đã đi nghỉ dưỡng theo đợt do Ban Tổ chức 

Trung ương Đảng tổ chức thì không mời đi nghỉ dưỡng theo đoàn do tỉnh tổ chức. 

b) Kinh phí tổ chức từng đợt nghỉ dưỡng thực hiện như sau: 

- Hỗ trợ chi tiêu cá nhân 1.000.000 đồng/người.  

- Chi trả trọn gói theo hợp đồng với khu nghỉ dưỡng. 

- Chi phí gặp mặt với đoàn trước khi đi hoặc khi kết thúc đợt nghỉ dưỡng;  
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- Chi phí xăng xe ô tô (hoặc vé tàu, xe, máy bay) đưa đón đoàn từ Đông 

Hà đến địa điểm nghỉ dưỡng và ngược lại. 

- Chi phí tiền ăn, nước uống dọc đường từ Đông Hà đến địa điểm nghỉ 

dưỡng và ngược lại; tiền thuê phòng nghỉ tại Đông Hà cho những đồng chí ở xa 

với định mức không quá 02 đêm/người. 

c) Định kỳ nghỉ dưỡng hai năm một lần/người, thời gian tối đa 09 

ngày/lần, địa điểm nghỉ dưỡng trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh do Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy đề xuất, trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định. 

3. Cán bộ lão thành cách mạng; cán bộ tiền khởi nghĩa do tuổi cao, sức 

khỏe yếu không thể tham gia các đợt nghỉ dưỡng do tỉnh tổ chức, được hỗ trợ 

mức 3.000.000đ/người/lần. Chế độ này không áp dụng đối với các đồng chí đã 

hưởng chế độ trợ cấp đặc biệt theo Hướng dẫn số 04-HD/BTCTW ngày 

09/6/2011 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng. 

Điều 6. Chính sách hỗ trợ điều trị bệnh hiểm nghèo 

1. Cán bộ đương chức và nguyên chức thuộc các đối tượng nêu tại Khoản 

1 Điều 3 Quy định này bị bệnh hiểm nghèo (danh mục bệnh hiểm nghèo theo 

hướng dẫn của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương hoặc cơ quan 

có thẩm quyền ở Trung ương) thì được xem xét hỗ trợ chi phí điều trị. 

2. Mỗi người được hỗ trợ 01 lần/05 năm, do Thường trực Tỉnh ủy quyết định 

nhưng mức hỗ trợ không quá 20.000.000 đồng/người. Đối với đối tượng nêu tại 

điểm a Khoản 1 Điều 3 Quy định này còn được hỗ trợ theo Quy định số 32-

QĐ/TW ngày 25/12/2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về chế độ hỗ trợ kinh 

phí khám, chữa bệnh cán bộ cao cấp”. 

3. Hồ sơ gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để thẩm định, trình Thường trực 

Tỉnh ủy xét, hỗ trợ đối với từng trường hợp cụ thể bao gồm: 

a) Đơn đề nghị của bệnh nhân (hoặc vợ, chồng, con của bệnh nhân), có 

xác nhận của thủ trưởng địa phương, đơn vị (đối với cán bộ đương chức), của 

đảng ủy xã, phường, thị trấn nơi có hộ khẩu thường trú (đối với cán bộ nguyên 

chức và đối tượng chính sách). 

b) Hồ sơ bệnh án. 

c) Ý kiến của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp tỉnh hoặc cấp 

huyện hiện đang quản lý hồ sơ sức khỏe của người bệnh. 

Điều 7. Chính sách thăm cán bộ ốm đau điều trị tại bệnh viện 

1. Lãnh đạo tỉnh thăm các đối tượng ốm đau điều trị tại bệnh viện với 

mức thăm cụ thể như sau: 

a) Cán bộ đương chức và nguyên chức thuộc các đối tượng nêu tại điểm a, 

b Khoản 1 Điều 3 Quy định này với mức thăm 2.500.000 đồng/người/lần. 
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b) Cán bộ, đối tượng chính sách nêu tại điểm đ Khoản 1 Điều 3 Quy định 

này với mức thăm 2.000.000 đồng/người/lần. 

c) Cán bộ đương chức thuộc các đối tượng nêu tại điểm c Khoản 1 Điều 3 

Quy định này với mức thăm 2.000.000 đồng/người/lần. 

d) Cán bộ đương chức thuộc các đối tượng nêu tại điểm d Khoản 1 Điều 3 

Quy định này với mức thăm 1.500.000 đồng/người/lần. 

2. Ủy nhiệm Ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm các đối tượng ốm đau điều trị tại 

bệnh viện với mức thăm cụ thể như sau: 

a) Cán bộ nguyên chức thuộc các đối tượng nêu tại điểm c Khoản 1 Điều 

3 Quy định này với mức thăm 2.000.000 đồng/người/lần. 

b) Cán bộ nguyên chức thuộc các đối tượng nêu tại điểm d Khoản 1 Điều 

3 Quy định này với mức thăm 1.500.000 đồng/người/lần. 

c) Cán bộ, đối tượng chính sách nêu tại điểm e Khoản 1 Điều 3 Quy định 

này với mức thăm 1.500.000 đồng/người/lần. 

d) Cán bộ đương chức và nguyên chức thuộc các đối tượng nêu tại điểm g 

Khoản 1 Điều 3 Quy định này với mức thăm 1.500.000 đồng/người/lần. 

đ) Cán bộ đương chức và nguyên chức thuộc các đối tượng nêu tại điểm h 

Khoản 1 Điều 3 Quy định này với mức thăm 1.000.000 đồng/người/lần. 

e) Thân nhân (vợ hoặc chồng; bố, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng) của cán bộ 

đương chức thuộc các đối tượng nêu tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều 3 Quy định 

này (trừ đối tượng là Tỉnh ủy viên) với mức thăm 1.000.000 đồng/người/lần. 

3. Chính sách thăm cán bộ ốm đau điều trị tại bệnh viện thực hiện không 

quá 02 lần/người/năm. 

(Có phụ lục 2 kèm theo). 

Điều 8. Tổ chức đoàn viếng cán bộ và thân nhân cán bộ từ trần 

1. Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh (gồm đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, 

UBMTTQVN tỉnh) viếng cán bộ đương chức và nguyên chức thuộc các đối 

tượng nêu tại điểm a, b Khoản 1 Điều 3 Quy định này khi từ trần với 01 vòng 

hoa mang dòng chữ “Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị kính 

viếng” và mức viếng 3.000.000 đồng. 

2. Lãnh đạo tỉnh viếng các đối tượng khi từ trần với 01 vòng hoa mang 

dòng chữ “Tỉnh ủy Quảng Trị kính viếng” và mức viếng cụ thể như sau: 

a) Cán bộ đương chức và nguyên chức thuộc các đối tượng nêu tại điểm c 

Khoản 1 Điều 3 Quy định này khi từ trần với mức viếng 2.500.000 đồng. 

b) Cán bộ đương chức và nguyên chức thuộc các đối tượng nêu tại điểm d 

Khoản 1 Điều 3 Quy định này khi từ trần với mức viếng 2.000.000 đồng. 
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c) Các đối tượng nêu tại điểm đ Khoản 1 Điều 3 Quy định này khi từ trần 

với mức viếng 2.000.000 đồng. 

d) Thân nhân (bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ (chồng); vợ (chồng); con đẻ) của cán 

bộ đương chức và nguyên chức thuộc các đối tượng nêu tại điểm a, b Khoản 1 

Điều 3 Quy định này khi từ trần với mức viếng 2.000.000 đồng. 

đ) Thân nhân (bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ (chồng); vợ (chồng); con đẻ) của cán 

bộ đương chức và nguyên chức thuộc các đối tượng nêu tại điểm c Khoản 1 

Điều 3 Quy định này khi từ trần với mức viếng 1.500.000 đồng. 

e) Thân nhân (bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ (chồng); vợ (chồng)) của cán bộ 

đương chức và nguyên chức thuộc các đối tượng nêu tại điểm d Khoản 1 Điều 3 

Quy định này khi từ trần với mức viếng 1.500.000 đồng. 

3. Ủy nhiệm Ban Tổ chức Tỉnh ủy viếng các đối tượng với 01 vòng hoa 

mang dòng chữ “Tỉnh ủy Quảng Trị kính viếng” và mức viếng cụ thể như sau:   

a) Các đối tượng nêu tại điểm e Khoản 1 Điều 3 Quy định này khi từ trần 

với mức viếng 1.500.000 đồng. 

b) Cán bộ đương chức và nguyên chức thuộc các đối tượng nêu tại điểm g 

Khoản 1 Điều 3 Quy định này khi từ trần với mức viếng 1.500.000 đồng. 

c) Cán bộ đương chức và nguyên chức thuộc các đối tượng nêu tại điểm h 

Khoản 1 Điều 3 Quy định này khi từ trần với mức viếng 1.000.000 đồng. 

d) Cán bộ đương chức thuộc các đối tượng nêu tại điểm i Khoản 1 Điều 3 

Quy định này khi từ trần với mức viếng 1.000.000 đồng. 

đ) Thân nhân (bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ (chồng); vợ (chồng)) của cán bộ 

đương chức và nguyên chức thuộc các đối tượng nêu tại điểm g, h Khoản 1 Điều 

3 Quy định này với mức viếng 1.000.000 đồng. 

(Có phụ lục 3 kèm theo). 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Trách nhiệm các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan 

1. Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; Ban Thường vụ các huyện ủy, thị uỷ, thành 

ủy và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy có trách nhiệm: 

a) Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định này và xây dựng quy định một 

số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. 

b) Kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh uỷ hoặc 

Văn phòng Tỉnh uỷ) trong thời gian sớm nhất việc các đối tượng nêu tại Điều 3 

Quy định này đang công tác, sinh sống tại địa phương, đơn vị mình bị ốm đau,  bệnh 

hiểm nghèo, từ trần để tổ chức việc thăm hỏi, động viên và tổ chức lễ viếng kịp thời. 
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2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy có trách nhiệm: 

a) Xây dựng dự toán kinh phí hàng năm để trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt và quyết toán chi theo quy định. 

b) Chủ động, phối hợp với Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, 

các cơ quan liên quan và báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ việc thực hiện chế độ 

chính sách đối với cán bộ theo Quy định này. 

c) Tham mưu thực hiện; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này. 

Điều 10. Nguồn kinh phí 

Kinh phí thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ theo Quy định này do 

ngân sách nhà nước (ngân sách hằng năm của Tỉnh ủy) bảo đảm theo quy định 

của Luật Ngân sách nhà nước. 

Điều 11. Quy định này có hiệu lực từ ngày ký; thay thế Quy định số 12-

QĐ/TU ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các quy định trước đây 

trái với Quy định này. 

Quá trình thực hiện Quy định nếu có bất cập, vướng mắc nảy sinh, đề 

nghị các địa phương, đơn vị báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (qua Ban Tổ chức 

Tỉnh uỷ) để xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Chính trị, 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng, 

- Ban Tổ chức Trung ương Đảng, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Các ban Đảng và VP Tỉnh ủy, 

- Các Đảng đoàn, BCS Đảng, 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh 

và tương đương; Ban BV,CSSKCB tỉnh, DNNN 

hạng I&II, 

- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy 

trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 
QĐ chế độ chính sách 10..2019 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng 

 

 

 

 

(Báo cáo) 
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Phụ lục 1: 

CHÍNH SÁCH GẶP MẶT, TẶNG QUÀ KHI CÁN BỘ NGHỈ HƯU, 

CHUYỂN CÔNG TÁC RA NGOÀI ĐẢNG BỘ TỈNH 

----- 

 

Tt Đối tượng Mức chi
1
 Ghi chú 

1 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí 

thư Tỉnh ủy 
10.000.000  

2 

Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ 

tịch UBND tỉnh; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội 

tỉnh 

7.000.000  

3 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tỉnh ủy viên 5.000.000  

4 

Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phó 

Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh 

4.000.000  

5 

Cấp trưởng: các sở, ban, ngành, đoàn thể chính 

trị - xã hội cấp tỉnh và tương đương; hội diện Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh; Chủ tịch Hội đồng quản trị 

hoặc Hội đồng thành viên các doanh nghiệp nhà 

nước hạng 2 trở lên; Bí thư huyện ủy, thị ủy, 

thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 

3.000.000  

6 

Cấp phó: các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, 

đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và tương 

đương; hội diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Tổng 

giám đốc hoặc Giám đốc các doanh nghiệp nhà 

nước hạng 2 trở lên; Phó Bí thư huyện ủy, thị ủy, 

thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch 

HĐND, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố 

2.000.000  

 

                                           
1
 Triệu đồng/người 
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Phụ lục 2: 

CHÍNH SÁCH THĂM CÁN BỘ ỐM ĐAU 

ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN 

----- 

 

Tt Đối tượng Mức chi
2
 Ghi chú 

I Lãnh đạo tỉnh thăm   

1 

Cán bộ đương chức và nguyên chức là: Ủy viên 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh 

ủy, Khu ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Khu ủy; Chủ 

tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng 

đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. 

2.500.000  

2 

Cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 

01/01/1945 (cán bộ lão thành cách mạng); Bà mẹ 

Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ 

trang; cán bộ hoạt động ở miền Nam suốt thời kỳ 

chống Mỹ (1954 - 1975) được tặng thưởng Huân 

chương Độc lập hạng Nhất trở lên; các nhà hoạt 

động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được 

tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng cá 

nhân) và được tặng thưởng Huân chương Độc lập 

hạng Nhất trở lên; các nhà hoạt động xã hội, văn 

hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ 

Chí Minh - giải thưởng cá nhân) là Anh hùng Lao 

động 

2.000.000  

3 
Các bộ đương chức là: Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy; Tỉnh ủy viên. 
2.000.000  

4 

Cán bộ đương chức là: Phó Trưởng đoàn Đại 

biểu Quốc hội tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch 

UBMTTQVN tỉnh; nguyên Ủy viên Thường trực 

HĐND tỉnh. 

1.500.000  

II Ủy nhiệm Ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm   

1 
Cán bộ nguyên chức là: Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Khu ủy; Tỉnh ủy viên, Khu ủy viên. 
2.000.000  

2 

Cán bộ nguyên chức là: Phó Trưởng đoàn Đại 

biểu Quốc hội tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch 

UBMTTQVN tỉnh; nguyên Ủy viên Thường trực 

HĐND tỉnh. 

1.500.000  

3 

Cán bộ hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 

đến ngày tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 (cán bộ 

tiền khởi nghĩa); đảng viên được tặng Huy hiệu 

1.500.000  

                                           
2
 Triệu đồng/người/lần 
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Tt Đối tượng Mức chi
2
 Ghi chú 

70 năm tuổi Đảng trở lên; Anh hùng Lao động; 

Nhà giáo Nhân dân; Nghệ sĩ Nhân dân; Nghệ 

nhân Nhân dân; Thầy thuốc Nhân dân. 

4 

Cán bộ đương chức và nguyên chức là cấp 

trưởng: các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã 

hội cấp tỉnh và tương đương; hội diện Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh; Chủ tịch Hội đồng quản trị 

hoặc Hội đồng thành viên các doanh nghiệp nhà 

nước hạng 2 trở lên; Bí thư huyện ủy, thị ủy, 

thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 

1.500.000  

5 

Cán bộ đương chức và nguyên chức là cấp phó: 

các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể 

chính trị - xã hội cấp tỉnh và tương đương; hội 

diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh 

và Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Tổng giám đốc hoặc 

Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước hạng 2 trở 

lên; Phó Bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy và 

đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND, 

Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố. 

1.000.000  

6 

Thân nhân (vợ hoặc chồng; bố, mẹ đẻ của vợ 

hoặc chồng) của cán bộ đương chức là: Ủy viên 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh 

ủy;  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Khu ủy; Chủ tịch 

HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng đoàn 

Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy. 

1.000.000  
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Phụ lục 3: 

CHÍNH SÁCH VIẾNG CÁN BỘ 

VÀ THÂN NHÂN CÁN BỘ TỪ TRẦN 

----- 

 

Tt Đối tượng Mức chi Ghi chú 

I Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh viếng   

1 

Cán bộ đương chức và nguyên chức là: Ủy viên 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh 

ủy, Khu ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Khu ủy; Chủ 

tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng 

đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. 

3.000.000  

II Lãnh đạo tỉnh viếng   

1 

Cán bộ đương chức và nguyên chức là: Ủy viên 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Khu ủy; Tỉnh ủy viên, 

Khu ủy viên. 

2.500.000  

2 

Cán bộ đương chức và nguyên chức là: Phó 

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phó Chủ 

tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ 

tịch UBMTTQVN tỉnh; nguyên Ủy viên Thường 

trực HĐND tỉnh. 

2.000.000  

3 

Cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 

01/01/1945 (cán bộ lão thành cách mạng); Bà mẹ 

Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang; 

cán bộ hoạt động ở miền Nam suốt thời kỳ chống 

Mỹ (1954 - 1975) được tặng thưởng Huân chương 

Độc lập hạng Nhất trở lên; các nhà hoạt động xã 

hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải 

thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng cá nhân) và 

được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng 

Nhất trở lên; các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, 

khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí 

Minh - giải thưởng cá nhân) là Anh hùng Lao 

động. 

2.000.000  

4 

Thân nhân (bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ (chồng); vợ 

(chồng); con đẻ) của cán bộ đương chức và 

nguyên chức là: Ủy viên Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Khu ủy; Phó Bí thư 

Tỉnh ủy, Khu ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch 

UBND tỉnh; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội 

tỉnh. 

2.000.000  

5 
Thân nhân (bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ (chồng); vợ 

(chồng); con đẻ) của cán bộ đương chức và 
1.500.000  
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nguyên chức là: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, Khu ủy; Tỉnh ủy viên, Khu ủy viên. 

6 

Thân nhân (bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ (chồng); vợ 

(chồng)) của cán bộ đương chức và nguyên chức 

là: Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phó 

Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; nguyên Ủy viên 

Thường trực HĐND tỉnh. 

1.500.000  

III Ủy nhiệm Ban Tổ chức Tỉnh ủy viếng   

1 

Cán bộ hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 

đến ngày tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 (cán bộ 

tiền khởi nghĩa); đảng viên được tặng Huy hiệu 

70 năm tuổi Đảng trở lên; Anh hùng Lao động; 

Nhà giáo Nhân dân; Nghệ sĩ Nhân dân; Nghệ 

nhân Nhân dân; Thầy thuốc Nhân dân. 

1.500.000  

2 

Cán bộ đương chức và nguyên chức là cấp 

trưởng: các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - 

xã hội cấp tỉnh và tương đương; hội diện Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh; Chủ tịch Hội đồng quản trị 

hoặc Hội đồng thành viên các doanh nghiệp nhà 

nước hạng 2 trở lên; Bí thư huyện ủy, thị ủy, 

thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 

1.500.000  

3 

Cán bộ đương chức và nguyên chức là cấp phó: 

các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể 

chính trị - xã hội cấp tỉnh và tương đương; hội 

diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh 

và Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Tổng giám đốc hoặc 

Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước hạng 2 trở 

lên; Phó Bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy và 

đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND, 

Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố. 

1.000.000  

4 

Cán bộ đương chức là: Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; 

Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành 

ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch 

HĐND, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch 

UBMTTQVN huyện, thị xã, thành phố. 

1.000.000  

5 

Thân nhân (bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ (chồng); vợ 

(chồng)) của cán bộ đương chức và nguyên chức 

là cấp trưởng, cấp phó: các sở, ban, ngành, Mặt 

trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh 

và tương đương; hội diện Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy quản lý; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

1.000.000  
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Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành 

viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc các doanh 

nghiệp nhà nước hạng 2 trở lên; Bí thư, Phó Bí 

thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực 

thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND 

huyện, thị xã, thành phố. 
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