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

    Phú Thọ, ngày 12 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc và Thanh niên xung phong giai đoạn 1978-1982 theo 
Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Căn cứ 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
ngày 22/11/2019;
        Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về thực hiện chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ 
quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;
        Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 
05/01/2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại 
Văn bản số 2425/SLĐTBXH-NCC ngày 08/10/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia 
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục 
viên, xuất ngũ, thôi việc và Thanh niên xung phong giai đoạn 1978-1982 cụ thể, 
như sau:
        1. Đối với đối tượng là người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, 
làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc:
        - Bà Cao Thị Thủy;  Năm sinh: 1966
          Trú quán: Xã Minh Lương, huyện Đoan Hùng.
           Số năm được hưởng trợ cấp một lần là 2,5 năm, thành tiền: 2.900.000 đồng
       2. Đối với đối tượng là Thanh niên xung phong giai đoạn 1978-1982:
       - Bà Lê Thị Năm;  Năm sinh: 1959
         Trú quán: Xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn.
         Số năm được hưởng trợ cấp một lần là 04 năm, thành tiền: 4.100.000 đồng.
       - Ông Lê Minh Điền;  Năm sinh: 1959
         Trú quán: Xã Lam Sơn, huyện Tam Nông.

Số năm được hưởng trợ cấp một lần là 04 năm, thành tiền: 4.100.000 đồng.

* Tổng số tiền trợ cấp là: 11.100.000,0 đồng (Mười một triệu một trăm 
ngàn đồng chẵn).



Kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách Trung ương.
          Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Tài chính; UBND các huyện: Thanh Sơn, Tam Nông, 
Đoan Hùng và ông (bà) có tên tại Điều 1, căn cứ Quyết định thực hiện./.
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