
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG HẢI CHÂU I  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /UBND-VHXH 
V/v triển khai điều dưỡng tập 

trung cho người có công và 

thân nhân năm 2022 

  

Hải Châu I, ngày       tháng      năm 2022 

 
 

Kính gửi: Ban điều hành tổ dân phố ….. 
 

Thực hiện Công văn số 57/PLĐTBXH-CS ngày 14 tháng 3 năm 2022 của 

UBND quận Hải Châu về việc tổ chức thực hiện điều dưỡng cho người có công và 

thân nhân năm 2022; 

UBND phường căn cứ chỉ tiêu quận giao để thực hiện chế độ điều dưỡng 

trên địa bàn phường năm 2022. Cụ thể như sau: 

1. Đối tượng điều dưỡng 

a) Đối tượng chính sách được quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014 

ngày 03/6/2014 của Bộ LĐTBXH và Bộ tài chính:  

- Đối tượng điều dưỡng hàng năm: Cán bộ Lão thành cách mạng; Cán bộ 

Tiền khởi nghĩa; Bà mẹ VNAH; Thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao 

động (SGKNLĐ) do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; Người hoạt động kháng 

chiến (HĐKC) bị nhiễm chất độc hóa học (CĐHH) có tỉ lệ SGKNLĐ từ 81% trở 

lên.  

- Đối tượng điều dưỡng luân phiên 2 năm 1 lần (Thuộc diện đã được hưởng 

điều dưỡng năm 2020): Tuất liệt sỹ; AHLLVTND, AHLĐ trong thời kỳ kháng 

chiến; Thương binh, bệnh binh SGKNLĐ do thương tật, bệnh tật dưới 81%; Người 

HĐKC bị nhiễm CĐHH có tỉ lệ SGKNLĐ dưới 81%; Người hoạt động cách mạng 

hoặc HĐKC bị địch bắt tù đày; Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ 

cấp hàng tháng.  

b) Đối tượng xét chọn đi tham quan, ưu tiên cho các đối tượng chưa được đi 

tham quan lần nào.  

c) Đảm bảo sức khỏe, không ăn kiêng, tự phục vụ trong quá trình điều 

dưỡng. 

d) Chế độ phục hồi sức khỏe 

- Điều dưỡng tại nhà: Mức chi: 1.110.000 đồng/ người/ lần 

- Điều dưỡng tập trung: Mức chi: 2.220.000 đồng/ người/ lần 

2. Điều dưỡng kết hợp tham quan 

a) Điều dưỡng tập trung tại Trung tâm điều dưỡng Miền Trung 

- Số lượng được phân bổ về phường là 10 người. 

- Thời gian đi từ ngày 30/5/2022 đến ngày 03/6/2022. 

b) Tham quan Nha Trang, Đà Lạt 
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Thời gian: Dự kiến 6 ngày vào tháng 5/2022 

Số lượng: 3 người 

c) Tham quan các tỉnh phía Bắc  

Thời gian:  Dự kiến 6 ngày vào tháng 6/2022  

Số lượng: 3 người 

d) Điều dưỡng tập trung tại Trung tâm điều dưỡng Quảng Bình  

Thời gian:  Dự kiến tháng 6/2022 

Số lượng: 4 người 

3. Điều dưỡng tại nhà 

 Trường hợp người không tham gia điều dưỡng tham quan thì nhận tiền điều 

dưỡng tại nhà (không cần đăng ký), số tiền 1.110.000 đồng/người/lần. UBND 

phường sẽ lập danh sách nhận tiền sau khi hoàn tất các kỳ điều dưỡng kết hợp tham 

quan tại tỉnh Quảng Bình, phía Nam và phía Bắc.  

Để thực hiện tốt công tác điều dưỡng năm 2022, trên cơ sở chỉ tiêu phân bổ, 

đề nghị Ban điều hành tổ dân phố thông báo đến các đối tượng chính sách trong địa 

bàn tổ biết để có sự chuẩn bị, phối hợp để công tác điều dưỡng đạt kết quả và liên 

hệ đăng ký điều dưỡng (kèm theo phiếu khảo sát) trước ngày 20/4/2022 tại UBND 

phường (gặp Khánh Vân – công chức VHXH). 

Vậy UBND phường đề nghị Tổ trưởng tổ dân phố triển khai thực hiện./ 

Nơi nhận: 

- Đảng ủy (b/c); 

- Như trên; 

- Lưu: VT, VHXH. 

               KT.CHỦ TỊCH 

                PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                Lê Trung Hoàng 
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