
  
 

 
                                                                             PhỤ lục 1 

  BÁO CÁO 

 TÌNH HÌNH TẶNG QUÀ CHỦ TỊCH NƢỚC CHO CÁC ĐỔI TƢỢNG NCC 

 VÀ THÂN NHÂN NCC NHÂN KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THƢƠNG BINH, LIỆT SỸ  

 

 
Đơn vị tính:Triệu  đồng 

TT LOẠI ĐỐI TƢỢNG Số ngƣời Số tiền 

A QUÀ CHỦ TỊCH NƢỚC      

I Mức quà 600.000 đồng tặng    

1 Bà mẹ VNAH đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng  0  

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

B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên  đang hưởng trợ 

cấp ưu đãi hàng tháng   
0  

3 
Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả 

năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 
0  

4 

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

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

 

 

0  

II Mức quà 300.000 đồng để tặng đối với các đối tƣợng 132 396 

1 

Thương binh, bệnh binh, Người hưởng chính sách như thương binh  bị 

suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống 

(Bao gồm cả thương binh B được công nhận từ trước 31/12/1993) đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh hưởng chế độ MSLĐ 

45 13.5 

2 
Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả 

năng lao động từ 80% trở xuống, đang hưởng trợ cấp hàng tháng. 
14 4.2 

3 Đại diện thân nhân của liệt sỹ  5 1.5 

4 Đại diện gia đình thờ cúng liệt sỹ (trường hợp không còn thân nhân). 68 20.4 

B Quà của tỉnh   

1 Hộ có sổ B (Vợ và con liệt sỹ) đang hưởng trợ cấp hàng tháng   

2 Quà bằng tiền mặt   

C Quà của địa phƣơng (xã, huyện trích tặng)   

1 Quà của thị xã  0 0 

2 Quà của xã, Phường  0 0 

  Tổng cộng  132 39.6 
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