UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
Số: 19/2016/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 04 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định mức trợ cấp, đền bù cho người bị thương, thiệt hại về
tính mạng, bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 16/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2006 của
Chính phủ quy định về việc khôi phục danh dự, đền bù, trợ cấp cho cơ quan, tổ
chức, cá nhân bị thiệt hại do tham gia bảo vệ an ninh quốc gia;
Căn cứ Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2014 của
Chính phủ quy định về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia
và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội;
Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của
Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu
đãi người có công với cách mạng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức trợ cấp, đền bù
cho người bị thương, thiệt hại về tính mạng, bị thiệt hại về tài sản khi tham gia
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính,
Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT/UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.HS.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Mức trợ cấp, đền bù cho người bị thương, thiệt hại về tính mạng, bị thiệt
hại về tài sản khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 19/2016/QĐ-UBND
ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về mức trợ cấp, đền bù đối với các tổ chức, cá
nhân khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh
Đồng Tháp.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân bị thương, thiệt hại về
tính mạng, bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
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Chương II
NỘI DUNG VÀ MỨC TRỢ CẤP, ĐỀN BÙ

Điều 3. Mức trợ cấp, đền bù đối với người bị thương, thiệt hại về
tính mạng, bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
1. Đối với trường hợp bị thương.
Trợ cấp cho người bị thương bao gồm:
- Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và
phục hồi chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thương.
- Trường hợp thu nhập thực tế của người bị thương, sức khỏe bị giảm sút,
không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức lương tối thiểu do
Nhà nước quy định để trợ cấp.
Trường hợp người có tham gia bảo hiểm y tế thì được thanh toán từ bảo
hiểm y tế. Các khoản chi phí còn lại không được thanh toán từ bảo hiểm y tế thì
được thanh toán toàn bộ (kể cả thuốc phải mua ngoài theo toa chỉ định của bác
sỹ điều trị).
Trường hợp người chưa có tham gia bảo hiểm y tế thì được thanh toán
toàn bộ chi phí y tế trong quá trình sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định
thương tật, xuất viện (kể cả thuốc phải mua ngoài theo toa chỉ định của bác sỹ
điều trị).

Sau khi điều trị, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giới thiệu đi
giám định khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa theo quy định của
pháp luật, tùy theo mức độ suy giảm khả năng lao động, được hưởng mức trợ
cấp như sau:
- Bị suy giảm khả năng lao động từ 05% đến dưới 21% được hưởng mức
hỗ trợ một lần bằng 08 lần mức lương tối thiểu.
- Bị suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 40% được hưởng mức hỗ
trợ một lần bằng 10 lần mức lương tối thiểu.
- Bị suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60% được hưởng mức hỗ
trợ một lần bằng 12 lần mức lương tối thiểu.
- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% được hưởng mức hỗ
trợ một lần bằng 14 lần mức lương tối thiểu.
- Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được hưởng mức hỗ trợ
một lần bằng 16 lần mức lương tối thiểu.
Mức trợ cấp bao gồm các chi phí, nhưng tối đa không vượt quá
50.000.000 (năm mươi triệu) đồng cho một trường hơp.
Trong một số trường hợp đặc biệt, người bị thương sẽ được cơ quan có
thẩm quyền xem xét, đề nghị công nhận thương binh theo quy định của Pháp
lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
2. Đối với trường hợp bị thiệt hại về tính mạng.
Thẩm quyền quyết định trợ cấp cho trường hợp người bị thiệt hại về tính
mạng tại Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 16/2006/NĐ-CP theo đề nghị của Thủ
trưởng cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi có người bị thiệt hại về tính mạng xem xét, quyết
định trợ cấp cho người bị thiệt hại về tính mạng không quá 10.000.000 đồng
(mười triệu) đồng cho một trường hợp.
Trường hợp gia đình hoặc người đại diện hợp pháp quá khó khăn, Giám
đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội xem xét trợ cấp mức cao hơn.
Trong một số trường hợp đặc biệt, người bị chết sẽ được cơ quan có
thẩm quyền xem xét, đề nghị công nhận liệt sỹ theo quy định của Pháp lệnh Ưu
đãi người có công với cách mạng.
3. Đối với trường hợp bị thiệt hại về tài sản được thực hiện tại Điều 9,
Nghị định số 16/2006/NĐ-CP.
4. Kinh phí trợ cấp cho người bị thương, thiệt hại về tính mạng, đền bù
thiệt hại tài sản cho tổ chức, cá nhân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc thực hiện chi theo phân cấp ngân sách hiện hành.
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Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 4. Trách nhiệm thực hiện
1. Công an tỉnh.
Chủ trì, làm đầu mối có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc tổ
chức triển khai thực hiện Quy định này.
2

2. Sở Tài chính.
Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan bảo đảm
về kinh phí và hướng dẫn việc lập hồ sơ thực hiện mức trợ cấp, đền bù cho tổ
chức, cá nhân khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bị
thương, thiệt hại về tính mạng, bị thiệt hại về tài sản.
3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan
hướng dẫn lập hồ sơ thủ tục, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét công
nhận thương binh, liệt sỹ theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công
với cách mạng đối với các trường hợp đặc biệt người tham gia phong trào toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bị thương, thiệt hại về tính mạng.
4. Sở Thông tin - Truyền thông.
Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, truyền thông đổi mới nội
dung, hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác đảm bảo an
ninh, trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên các phương tiện
thông tin đại chúng.
5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan tổ
chức các cuộc thi, hội thi tuyên truyền, cổ động; hướng dẫn xây dựng các khẩu
hiệu, panô, áp phích tuyên truyền, phổ biến về phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc.
6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, phường,
thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Quy định này; trong đó các cơ quan chuyên
môn có trách nhiệm thẩm định giá trị tài sản bị thiệt hại trong phong trào toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
7. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.
Lập hồ sơ đề nghị các mức trợ cấp, đền bù cho tổ chức, cá nhân khi tham
gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bị thương, thiệt hại về tính
mạng, bị thiệt hại về tài sản trên địa bàn quản lý. Đồng thời, giới thiệu các
trường hợp bị thương đi giám định khả năng lao động tại Hội đồng giám định y
khoa theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị,
tổ chức, cá nhân phản ánh về Công an tỉnh để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân
tỉnh xem xét, quyết định./.
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