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CHỈ THỊ
Triển khai thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh và các văn bản 

hướng dẫn thi hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
_________________________

Để tạo điều kiện cho cựu chiến binh, Hội cựu chiến binh các cấp trên địa bàn 
thành phố tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, được hưởng đầy đủ các 
chế độ, chính sách theo đúng quy định tại Pháp lệnh Cựu chiến binh, Nghị định số 
150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh và Thông tư liên tịch số 
10/2007/TTLT- BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ 
Lao động – Thương binh & Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính và Bộ 
Quốc phòng (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 10) hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ, Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ 
thị:

1. Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Y tế, Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Hội 

Cựu chiến binh thành phố và các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện chế độ, chính 
sách, đảm bảo quyền lợi đối với cựu chiến binh trên địa bàn thành phố.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Hội Cựu chiến binh thành phố thực hiện chế 
độ bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh trên địa bàn thành phố 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10.

2. Sở Tài chính 
a) Đảm bảo ngân sách đã được phê duyệt, cơ sở vật chất, phương tiện theo quy 

định để Hội Cựu chiến binh các cấp trên địa bàn thành phố hoạt động có hiệu quả.
b) Bảo đảm kinh phí để mua thẻ Bảo hiểm y tế trên cơ sở quyết định hưởng chế độ 

bảo hiểm y tế của Chủ tịch UBND thành phố; phối hợp với Sở Lao động – Thương binh 
& Xã hội, Hội Cựu chiến binh thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện mua, cấp thẻ 
Bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh; bảo đảm nguồn kinh phí để thực hiện chế độ phụ 
cấp đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, chế độ trợ cấp khi thôi làm 
công tác hội và chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh theo quy định tại Thông tư 
liên tịch số 10.

3. Sở Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn phối hợp với Sở Tài nguyên Môi 
trường hướng dẫn việc thực hiện các chính sách về giao đất, giao rừng, giao mặt nước 



cho cựu chiến binh để sản xuất, kinh doanh và tham gia các dự án phát triển kinh tế - xã 
hội của thành phố.

4. Sở Tư pháp phối hợp với Hội Cựu chiến binh thành phố trong việc tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với cựu chến binh theo quy 
định của pháp luật.

5. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp với Hội Cựu chiến binh thành phố 
hướng dẫn việc tập hợp, thành lập Câu lạc bộ Cựu quân nhân cơ sở theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 127/2007/TTLT-BQP-CCBVN ngày 24 tháng 08 năm 2007 của 
Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh việt Nam về hướng dẫn vận động, tập hợp cựu 
quân nhân tham gia Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân cơ sở.

6. Sở Thông tin – Truyền thông phối hợp với Báo Đà Nẵng, Báo Công an Đà 
Nẵng, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, các cơ quan thông tin đại chúng của thành 
phố và Hội Cựu chiến binh thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các 
quy định và việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với cựu chiến binh.

7. UBND các quận, huyện có trách nhiệm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện 
Pháp lệnh Cựu chiến binh và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn quản lý; bảo 
đảm kinh phí cho Hội Cựu chiến binh hoạt động hằng năm; thực hiện đầy đủ chế độ 
bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh và chế độ trợ cấp cán bộ Hội Cựu chiến binh khi thôi 
công tác và phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ Hội Cựu chiến binh trong khối cơ quan 
hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc quận, huyện.

8. Đề nghị Hội Cựu chiến binh thành phố phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên 
quan giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với 
cựu chiến binh, về cơ sở vật chất, phương tiện theo quy định để Hội Cựu chiến binh các 
cấp trên địa bàn thành phố hoạt động có hiệu quả.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Nhận được chỉ thị này, yêu cầu Thủ 
trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, 
huyện, xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực 
hiện./.     
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