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NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm của Đại diện các Ban liên lạc 

tù chính trị thành phố Hà Nội và nội dung, mức tặng quà của Thành phố tới các 

đối tượng nhân dịp Tết Nguyên Đán; kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7; 

ngày Quốc khánh 02/9; ngày Quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ 10 

(Từ ngày     /12/2022 đến ngày    /12/2022) 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật ngày 18 

tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 09 tháng 12 năm 

2020; 

Căn cứ Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách 

mạng; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP 

ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân 

sách nhà nước; 

Xét Tờ trình số        /TTr-UBND ngày   tháng   năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố về việc ban hành Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng 

năm của Đại diện các Ban liên lạc tù chính trị thành phố Hà Nội và nội dung, mức 

DỰ THẢO 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=163/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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tặng quà của Thành phố tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên Đán; kỷ niệm Ngày 

Thương binh - Liệt sỹ 27/7; ngày Quốc khánh 02/9; ngày Quốc tế thiếu nhi và Tết 

Trung thu; báo cáo thẩm tra số      /BC-VHXH ngày   tháng   năm 2022 của Ban Văn 

hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố; báo cáo giải trình, tiếp thu số       /BC-

UBND ngày     tháng   năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận và 

kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh. 

- Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm của Đại diện các Ban liên 

lạc tù chính trị thành phố Hà Nội; mức hỗ trợ kinh phí hàng năm, các năm chẵn và năm 

tròn đối với các Ban liên lạc tù chính trị trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

- Quy định nội dung và mức tặng quà của thành phố Hà Nội tới các đối tượng 

nhân dịp Tết Nguyên đán; kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7; Ngày Quốc 

khánh 02/9; 

- Quy định nội dung và mức tặng quà của thành phố Hà Nội tới đối tượng trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 và Tết Trung thu. 

2. Đối tượng áp dụng 

a. Hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm của Đại diện các Ban liên lạc tù chính 

trị thành phố Hà Nội 

- Ban Đại diện các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội. 

- Các Ban liên lạc tù chính trị trên địa bàn thành phố Hà Nội (14 Ban), bao gồm: 

Nhà tù Côn Đảo; Nhà tù Sơn La; Nhà tù Khám lớn Sài Gòn; Nhà tù Hỏa Lò; Nhà tù 

Nhà Tiền; Nhà tù Thanh Liệt; Nhà tù Nhà Rượu Gia Lâm; Nhà tù Sở Mật thám; Nhà tù 

Quảng Nam Đà Nẵng; Nhà tù Thừa Thiên Huế; Nhà tù Hanh Thông Tây; Nhà tù Cam 

Ranh; Nhà tù Phú Quốc; Nhà tù căng 41. 

b. Nhân dịp Tết Nguyên đán; kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7; Ngày 

Quốc khánh 02/9 

- Đối tượng Tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán: Tặng quà tết tới các đối tượng 

chính sách người có công, cán bộ công nhân viên đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức, hỗ trợ gia 

đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, công 

nhân viên chức lao động có hòa cảnh đặc biệt khó khăn, nữ cựu thanh niên xung phong 

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Thành phố; Thăm hỏi và tặng quà tới các 

tổ chức, cá nhân tiêu biểu; Chi bồi dưỡng cho các cán bộ và bổ sung tiền ăn đối tượng 

nuôi dưỡng, chữa trị tập trung. 

- Đối tượng Tặng quà nhân dịp Kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7: Đối 

tượng hưởng chính sách thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị 
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nhiễm chất độc hóa học, thân nhân gia đình liệt sỹ; thăm tặng quà các tổ chức cá nhân 

tiêu biểu trên địa bàn Thành phố. 

- Đối tượng Tặng quà nhân dịp Kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9: Đối tượng 

hưởng chính sách là người có công với cách mạng và cơ sở cách mạng. 

c. Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 và Tết Trung thu 

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; 

Các cơ sở trợ giúp xã hội công lập có chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ có quyết định thành lập 

và cấp giấy phép hoạt động. 

Điều 2. Nội dung  

1. Hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm của Đại diện các Ban liên lạc tù 

chính trị thành phố Hà Nội 

Nâng mức hỗ trợ đối với các đối tượng  đang được thực hiện theo Phụ lục 04 

Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố hà Nội gồm 

- Hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Đại diện các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt 

tù đày thành phố Hà Nội; 

- Hỗ trợ kinh phí hoạt động của các Ban liên lạc tù chính trị Hà Nội, mức hỗ trợ; 

- Hỗ trợ kinh phí hoạt động của các Ban liên lạc tù chính trị tổ chức kỷ niệm vào 

các các năm chẵn và năm tròn 

2. Quy định nội dung và mức tặng quà của thành phố Hà Nội tới các đối 

tượng nhân dịp Tết Nguyên đán; kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7; Ngày 

Quốc khánh 02/9; 

- Nâng mức hỗ trợ đối với các đối tượng đang được tặng quà theo Phụ lục 06 

Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố hà Nội gồm: 

Các đối tượng chính sách người có công, cán bộ công nhân viên đã nghỉ hưu, nghỉ mất 

sức, hỗ trợ gia đình thuộc diện hộ nghèo, người cao tuổi, công nhân viên chức lao động 

có hòa cảnh đặc biệt khó khăn, nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn trên địa bàn Thành phố; Thăm hỏi và tặng quà tới các tổ chức, cá nhân tiêu 

biểu; Chi bồi dưỡng cho các cán bộ và bổ sung tiền ăn đối tượng nuôi dưỡng, chữa trị 

tập trung. 

- Bổ sung đối tượng được tặng quà Tết: Hộ cận nghèo, đối tượng Bảo trợ xã hội, 

  

3. Quy định nội dung và mức tặng quà của thành phố Hà Nội tới đối tượng 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 và Tết Trung 

thu. 

- Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

-  Cơ sở trợ giúp xã hội công lập có chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ có quyết định 

thành lập và cấp giấy phép hoạt động cấp Thành phố; 
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- Các cơ sở trợ giúp xã hội công lập có chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ có quyết  định 

thành lập và quyết định cấp phép hoạt động cấp huyện, cấp xã. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố Chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nghị quyết; 

tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân về nội dung và mức chi của 

chính sách. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân Thành 

phố, các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc tổ chức thực 

hiện Nghị quyết này. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức 

chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền và giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

4. Các nội dung Phụ lục số 04,06 kèm theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND 

ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội hết hiệu lực kể 

từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XVI, kỳ họp 

thứ 10 thông qua ngày    tháng 12 năm 2022, có hiệu lực thi hành từ ngày     tháng 12 

năm 2022./. 

 Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Ban Công tác đại biểu thuộc UBTV Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Tư pháp; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQ Thành 

phố; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội; 

- Đại biểu HĐND Thành phố; 

- VP TU, các Ban Đảng TU; 

- Các Ban HĐND Thành phố; 

- VP Đoàn ĐBQH&HĐND; VP UBND Thành phố; 

- Các sở, ban, ngành Thành phố; 

- TT HĐND, UBND quận, huyện, thị xã; 

- Công báo Thành phố, Cổng GTĐT Thành phố; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tuấn 

  

 

 

 

 


