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I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ
CÔNG VỚI CÁCH MẠNG (SỬA ĐỔI)
Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ,
thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách
mạng đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam khoá IX thông qua ngày 29/8/1994. Từ đó đến nay, Pháp lệnh đã được sửa
đổi qua các năm 1998, 2000, 2002, 2005, 2007, 2012 và 2018 và được đổi tên
thành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Pháp lệnh là văn bản pháp
lý quan trọng thể chế hóa chủ trương, đường lối chỉ đạo của Đảng về công tác
người có công với cách mạng, là nền tảng pháp lý cho các cấp chính quyền tổ chức
triển khai chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người có công và thân nhân người
có công với cách mạng.
Thực hiện Chỉ thị số 14 -CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, Quốc hội đã giao
Chính phủ chủ trì soạn thảo dự án Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi người có
công với cách mạng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét vào phiên họp
tháng 12/2019.
Sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng lần này xuất phát từ
các yêu cầu sau đây:
- Thứ nhất, thể chế hóa qua điểm chỉ đạo của Đảng được quy định tại Chỉ
thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục
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tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác người có công với cách mạng
với mục tiêu "phấn đấu đến năm 2020, 100% gia đình người có công với cách
mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi
cư trú".
- Thứ hai, giải quyết những vấn đề vướng mắc về điều kiện, tiêu chuẩn, quy
trình, thủ tục, hồ sơ xác nhận người có công với cách mạng.
Qua tổng kết thi hành, một số điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận người có công
với cách mạng quy định trong Pháp lệnh còn chưa đủ rõ về mức độ cống hiến,
đóng góp nên thực tế triển khai có nhiều vướng mắc: một số khái niệm, thuật ngữ
và tiêu chí chưa rõ ràng dẫn đến cách hiểu khác nhau và áp dụng không thống
nhất; chưa quy định cụ thể về điều kiện xác nhận là người hoạt động cách mạng
trước ngày 01/01/1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày
khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận liệt sĩ, thương
binh và bệnh binh trong thời kỳ đất nước hòa bình (thời bình) chưa quy định rõ
ràng; quy trình tổ chức thực hiện gặp nhiều vướng mắc, không tạo đồng thuận dư
luận xã hội; quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ tồn đọng chưa được quy định,…
Do đó, cần sửa đổi Pháp lệnh để giải quyết các vướng mắc trong thực tiễn
thực hiện xác nhận đối tượng là người có công với cách mạng.
- Thứ ba, bổ sung người có công với cách mạng chưa được hưởng chế độ,
chính sách.
Quá trình quản lý nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách
mạng, nhiều ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung người có công với cách mạng
như: người nước ngoài có công giúp đỡ cách mạng Việt Nam; người bị ảnh hưởng
bởi chất độc hóa học thế hệ thứ 3 của người hoạt động kháng chiến bị ảnh hưởng
bởi chất độc hóa học; người tham gia kháng chiến trong giai đoạn 1974 - 1975
nhưng chưa đủ thời gian được cấp Huân chương, Huy chương; người hoạt động
cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày sau ngày 30/4/1975
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trong chiến tranh biên giới Tây Nam, chiến tranh biên giới phía Bắc, bảo vệ chủ
quyền, lãnh thổ,...
Do đó, lần sửa đổi này, cần nghiên cứu, bổ sung người có công vào Pháp
lệnh.
- Thứ tư, một số quy định về chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và
thân nhân quá thấp, bất hợp lý; chưa bảo đảm cân đối, hài hòa về mức độ cống
hiến giữa các đối tượng là người có công với cách mạng.
Thực tế thực hiện công tác này cho thấy quy định về một số chế độ ưu đãi
đối với người có công với cách mạng còn ở mức thấp, chưa được điều chỉnh kịp
thời để đảm bảo phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của
một bộ phận gia đình người có công với cách mạng như: chế độ trợ cấp thờ cúng
liệt sỹ với mức 500.000 đồng/năm; trợ cấp thâm niên người hoạt động kháng chiến
với mức 120.000 đồng/1 thâm niên; định mức kinh phí hỗ trợ xây vỏ mộ liệt sĩ; hỗ
trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở cho người có công còn thấp và chưa tính
đến yếu tố thời tiết khí hậu, địa chất vùng, miền,…
Bên cạnh đó, một số chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng và thân
nhân chưa đảm bảo cân đối giữa các đối tượng: không quy định chế độ bảo hiểm y
tế đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945, người
hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm
1945 (trong khi, thân nhân của thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng
chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động 61% trở lên lại được
hưởng); chưa quy định trợ cấp một lần đối với thân nhân của Bà mẹ Việt Nam anh
hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ
kháng chiến; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và
làm nghĩa vụ quốc tế; người có công giúp đỡ cách mạng được truy tặng hoặc đã
chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi; quy định thân nhân của liệt sĩ có từ 4 liệt
sĩ trở lên cũng chỉ được hưởng tối đa 3 định suất tuất là chưa phù hợp.
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Do đó, Pháp lệnh cần được sửa đổi để xác lập các chế độ ưu đãi phù hợp với
công lao cống hiến của từng đối tượng và điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ ÁN
PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG (SỬA ĐỔI)
1. Mục đích
- Thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về việc chăm sóc đời sống
vật chất, tinh thần người có công với cách mạng và gia đình người có công với
cách mạng.
- Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn công tác
này: phấn đấu đến năm 2020, giải quyết cơ bản hồ sơ đề nghị xác nhận người có
công với cách mạng còn tồn đọng; từng bước rà soát, phân loại và có hướng giải
quyết đối với các đối tượng người có công với cách mạng còn tồn đọng ở cấp cơ
sở và trong nhân dân.
- Huy động các tổ chức, cá nhân tham gia tích cực hơn nữa cùng với nhà
nước để chăm lo tốt hơn đời sống đời sống vật chất, tinh thần cho người có công
với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.
- Khuyến khích, động viên người có công với cách mạng và gia đình vươn
lên phát triển kinh tế, gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng tại nơi cư trú,
tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. Quan điểm chỉ đạo
- Chuẩn hóa các điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận người có công với cách
mạng: đảm bảo xác định đúng đối tượng, không để sót đối tượng và khắc phục tình
trạng lợi dụng chính sách ưu đãi người có công để trục lợi.
- Xác lập các mức trợ cấp, phụ cấp và ưu đãi phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước, đảm bảo tương quan bình đẳng với mức độ đóng góp, hy sinh
của từng diện đối tượng.
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- Bảo đảm khả thi, công khai, minh bạch trong quy trình, thủ tục giải quyết
hồ sơ, giấy tờ để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng giai đoạn lịch sử
cách mạng, từng thời kỳ kháng chiến, đặc điểm lịch sử địa lý của từng vùng miền
trong kháng chiến.
- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác chăm sóc người có công
với cách mạng: kết hợp việc bố trí tăng ngân sách nhà nước với đẩy mạnh huy
động, đa dạng hóa các nguồn lực xã hội đối với công tác người có công với cách
mạng; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường
sự phối hợp hiệu quả giữa các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương trong
thực hiện công tác người có công với cách mạng; thực hiện tốt công tác kiểm tra,
thanh tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trong thực
hiện luật pháp, chính sách đối với người có công với cách mạng.
III. BỐ CỤC
Về bố cục : Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng gồm 7 Chương
với 58 Điều, cụ thể như sau:
- Chương I: Những quy định chung, gồm 7 điều (từ điều 1 đến Điều 7).
- Chương II:Điều kiện, tiêu chuẩn và các chế độ ưu đãingười có công
cách mạng, gồm 33 Điều (từ Điều 8 đến Điều 40).
- Chương III :Công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ, gồm 3 Điều (từ Điều
41 đến Điều 43).
- Chương IV:Nguồn lực thực hiện,gồm 4 Điều (từ Điều 44 đến Điều 47).
- Chương V: Quản lý Nhà nước về ưu đãi người có công với cách
mạng,gồm5Điều (từ Điều 48 đến Điều 52).
- Chương VI: Tạm đình chỉ, chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi người có
công với cách mạng, xử lý vi phạm, gồm 3Điều (từ Điều 53 đến Điều 55).
- Chương VII: Điều khoản thi hành, gồm 3 Điều (từ Điều 56 đến Điều 58).
IV. NH NG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA PHÁP LỆNH
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1. Nh ng qu đ nh chung
1.1. Đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
Pháp lệnh quy định về phạm vi, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, các chế độ
ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công
với cách mạng; công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ; nguồn lực thực hiện; quản lý
nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc
thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân,
của người có công với cách mạng.
Theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
năm 2020, người có công cách mạng, bao gồm:
- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;
- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi
nghĩa tháng Tám năm 1945;
- Liệt sĩ;
- Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;
- Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;
- Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày
31 tháng 12 năm 1993; người hưởng chính sách như thương binh;
- Bệnh binh;
- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;
- Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ
quốc tế bị địch bắt tù, đày;
- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm
nghĩa vụ quốc tế;
- Người có công giúp đỡ cách mạng.
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Thân nhân của người có công với cách mạng bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ
hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sĩ.
1.2. Chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người
có công với cách mạng (Điều 5)
Tùy từng đối tượng, người có công với cách mạng và thân nhân của người
có công với cách mạng được hưởng chế độ ưu đãi chủ yếu như sau:
- Trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần;
- Các chế độ ưu đãi khác bao gồm:
+ Bảo hiểm y tế;
+ Điều dưỡng phục hồi sức khỏe;
+ Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục
hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng
thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở
lên;
+ Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm;
+ Hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ
thống giáo dục quốc dân;
+ Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người
hoặc khi có khó khăn về nhà ở;
+ Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển
mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua
nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước;
+ Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển; ưu tiên giao khoán
bảo vệ và phát triển rừng;
+ Vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh;
+ Miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật.
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1.3. Ngu ên tắc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với
cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng
Theo quy định tại Điều 6Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạngnăm
2020, nguyên tắc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách
mạng và thân nhân của người có công với cách mạng, như sau:
- Chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách
mạng và thân nhân của người có công với cách mạng là trách nhiệm của Nhà nước
và xã hội. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân quan tâm, giúp đỡ và thực
hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
- Chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có
công với cách mạng phải được xác định và điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh
tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ; bảo đảm mức sống của người có công
với cách mạng bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư
trú.
- Người có công với cách mạng thuộc nhiều đối tượng thì được hưởng trợ
cấp, phụ cấp của nhiều đối tượng; đối với trợ cấp người phục vụ và chế độ ưu đãi
quy định tại khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này thì chỉ hưởng mức cao nhất của
một chế độ ưu đãi.
- Người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách
mạng quy định tại khoản 12 Điều 16(Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức
thực hiện mai táng khi đối tượng quy định tại khoản 3 Điều này đang hưởng trợ
cấp hằng tháng chết, trừ trường hợp đối tượng quy định tại khoản 10 Điều này
chết) và khoản 1 Điều 31(Trợ cấp hằng tháng đối với con đẻ bị dị dạng, dị tật có
liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở
lên) của Pháp lệnh ưu đãi người có công chết thì người hoặc tổ chức thực hiện mai
táng được hưởng trợ cấp mai táng theo mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã
hội; trường hợp thuộc nhiều đối tượng thì chỉ hưởng một trợ cấp mai táng.
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Trường hợp các đối tượng quy định tại khoản này đồng thời thuộc đối tượng
hưởng trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì hưởng
trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trường hợp đồng
thời thuộc đối tượng được hưởng chế độ mai táng do ngân sách nhà nước bảo đảm
theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật khác thì hưởng một chế độ mai
táng với mức cao nhất.
- Người có công với cách mạng chết mà có thân nhân hưởng trợ cấp tuất
hằng tháng theo quy định của Pháp lệnh này thì thân nhân của người có công với
cách mạng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng như sau:
+ Thân nhân của hai người có công với cách mạng trở lên được hưởng tối đa
hai suất trợ cấp tuất hằng tháng, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều
16 của Pháp lệnh này;
+ Thân nhân của một liệt sĩ đồng thời là thân nhân của hai người có công
với cách mạng trở lên được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng của một liệt sĩ và trợ
cấp tuất hằng tháng của một người có công với cách mạng;
+ Thân nhân của hai liệt sĩ trở lên và đồng thời là thân nhân của người có
công với cách mạng thì hưởng trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân của liệt sĩ
theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 16 của Pháp lệnh ưu đãi người có công với
cách mạng(Cha đẻ, mẹ đẻ, con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu
còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, người có công
nuôi liệt sĩ; trường hợp có nhiều liệt sĩ thì theo các mức thân nhân của hai liệt sĩ,
thân nhân của ba liệt sĩ trở lên);
+ Thân nhân của người có công với cách mạng mà người có công đó thuộc
hai đối tượng người có công với cách mạng trở lên thì được hưởng trợ cấp tuất
hằng tháng của một đối tượng;
+ Con của người có công với cách mạng từ đủ 18 tuổi trở lên nếu đã hưởng
trợ cấp tuất hằng tháng trong thời gian theo học tại một cơ sở giáo dục nghề
nghiệp, cơ sở giáo dục đại học hoặc đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trong thời
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gian theo học tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học mà thôi
học hoặc bị buộc thôi học thì không được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.
- Thân nhân của người có công với cách mạng thuộc trường hợp được
hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng thì hưởng một suất trợ cấp tuất
nuôi dưỡng hằng tháng.
1.4. Nh ng hành

nghiêm c m trong nh vực ưu đãi người có công với

cách mạng (Điều 7)
Những hành visau đây bị nghiêm cấm trong lĩnh vực ưu đãi người có công
với cách mạng:
- Khai báo gian dối, giả mạo giấy tờ để hưởng chế độ ưu đãi người có công
với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định hoặc gây thiệt hại đến
lợi ích của Nhà nước, quyền lợi của người có công với cách mạng, thân nhân của
người có công với cách mạng.
- Vi phạm nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm thực hiện các
chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có
công với cách mạng, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.
- Lợi dụng việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách
mạng, thân nhân của người có cộng với cách mạng để vi phạm pháp luật.
2. Điều iện, tiêu chu n và các chế độ ưu đãi người có công với cách
mạng
2.1. Người hoạt động cách mạng trước ngà 01 tháng 01 n m 1945
a) Điều iện, tiêu chu n người hoạt động cách mạng trước ngà 01
tháng 01 n m 1945
- Người hoạt động cách mạng được cơ quan có thẩm quyền xem xét công
nhận là người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 khi có một
trong các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây: đã tham gia một tổ chức cách mạng trước
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ngày 01 tháng 01 năm 1945; được kết nạp hoặc kết nạp lại vào Đảng Cộng sản
Đông Dương trước ngày 19 tháng 8 năm 1945.
Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ công nhận
người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945.
) Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngà 01
tháng 01 n m 1945
Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 được hưởng
các chế độ ưu đãi sau:
- Cấp “Giấy chứng nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01
năm 1945” theo quy định của Chính phủ.
- Trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng.
- Bảo hiểm y tế.
- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm.
- Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao và hoàn cảnh của từng người.
- Chế độ ưu đãi quy định tại điểm c và điểm g khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh
đãi người có công với cách mạng. Cụ thể:
+ Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục
hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng
thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở
lên;
+ Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển
mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua
nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước.
- Cấp tiền mua báo Nhân dân hằng ngày; tạo điều kiện tham gia sinh hoạt
văn hóa, tinh thần phù hợp.
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c) Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng
trước ngà 01 tháng 01 n m 1945
Thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm
1945 được hưởng chế độ ưu đãi sau đây:
- Bảo hiểm y tế đối với vợ hoặc chồng, con từ đủ 06 tuổi đến chưa đủ 18
tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng,
khuyết tật đặc biệt nặng.
- Chế độ ưu đãi quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh
ưu đãi người có công với cách mạng đối với con. Cụ thể:
+ Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm;
+ Hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ
thống giáo dục quốc dân.
- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đang hưởng
chế độ chết thì thân nhân được hưởng chế độ ưu đãi như sau:
+ Trợ cấp tuất hằng tháng đối với vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi hoặc
từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc
biệt nặng.
Trường hợp vợ hoặc chồng sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18
tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng,
khuyết tật đặc biệt nặng thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng;
+ Trợ cấp một lần với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng
tháng hiện hưởng.
- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 chết mà
chưa được hưởng chế độ ưu đãi quy định tại Điều 9 của Pháp lệnh ưu đãi người có
công với cách mạng thì thân nhân hoặc người thờ cúng được hưởng trợ cấp một
lần theo quy định của Chính phủ.
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- Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi người
hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đang hưởng trợ cấp, phụ
cấp hằng tháng chết.
2.2. Người hoạt động cách mạngt ngà 01 tháng 01 n m 1945 đến ngà
hởi ngh a tháng 8 n m 1945
a) Điều iện, tiêu chu n người hoạt động cách mạng t ngà 01 tháng
01 n m 1945 đến ngà

hởi ngh a tháng Tám n m 1945

Người hoạt động cách mạng được cơ quan có thẩm quyền xem xét công
nhận là người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi
nghĩa tháng Tám năm 1945 khi có một trong các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:
- Đã tham gia tổ chức cách mạng, lực lượng vũ trang từ cấp huyện hoặc
tương đương trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến
ngày khởi nghĩa của từng địa phương và sau đó tiếp tục tham gia một trong hai
cuộc kháng chiến;
- Đã hoạt động ở cơ sở trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm
1945 đến ngày khởi nghĩa của từng địa phương sau đó tiếp tục tham gia một trong
hai cuộc kháng chiến và khi hoạt động ở cơ sở trong khoảng thời gian từ ngày 01
tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa của địa phương là Bí thư, Chủ tịch, Chủ
nhiệm Việt Minh, Bí thư Nông dân cứu quốc, Bí thư Thanh niên cứu quốc, Bí thư
Phụ nữ cứu quốc cấp xã hoặc tương đương; đội trưởng, tổ trưởng, nhóm trưởng
của đội, tổ, nhóm tự vệ chiến đấu, tuyên truyền giải phóng, thanh niên cứu quốc,
nông dân cứu quốc, phụ nữ cứu quốc, thiếu nhi cứu quốc ở địa phương chưa hình
thành tổ chức quần chúng cách mạng cấp xã; người được kết nạp vào tổ chức Việt
Minh sau đó được giao nhiệm vụ ở lại địa phương hoạt động phát triển cơ sở cách
mạng; người tham gia hoạt động cách mạng tháng Tám năm 1945 và sau ngày
khởi nghĩa đến ngày 31 tháng 8 năm 1945 giữ một trong các chức vụ ngươi đứng
đầu quy định tại điểm này hoặc tham gia tổ chức cách mạng, lực lượng vũ trang từ
cấp huyện hoặc tương đương trở lên;
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- Người hoạt động cách mạng quy định nêu trên không tiếp tục tham gia một
trong hai cuộc kháng chiến do yêu cầu giảm chính, phục viên hoặc không đủ sức
khỏe.
Người đã được công nhận là người hoạt động cách mạng trước ngày 01
tháng 01 năm 1945 thì không xem xét công nhận là người hoạt động cách mạng từ
ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ công nhận
người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa
tháng Tám năm 1945.
) Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng t ngà 01 tháng
01 n m 1945 đến ngà

hởi ngh a tháng Tám n m 1945

Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi
nghĩa tháng Tám năm 1945 được hưởng chế độ ưu đãi như sau:
- Cấp “Giấy chứng nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01
năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945” theo quy định của Chính
phủ;
- Trợ cấp hằng tháng;
- Bảo hiểm y tế;
- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm;
- Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao và hoàn cảnh của từng người;
- Chế độ ưu đãi quy định tại điểm c và điểm g khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh
ưu đãi người có công với cách mạng;cụ thể:
+ Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục
hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng
thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở
lên;
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+ Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển
mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua
nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước.
- Cấp tiền mua báo Nhân dân hằng ngày; tạo điều kiện tham gia sinh hoạt
văn hoá, tinh thần phù hợp.
Người đang hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng từ
ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 mà được
công nhận là người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 thì chỉ
hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01
năm 1945.
c) Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng t
ngà 01 tháng 01 n m 1945 đến ngà

hởi ngh a tháng Tám n m 1945

Thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945
đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được hưởng chế độ sau đây:
- Bảo hiểm y tế đối với vợ hoặc chồng, con từ đủ 06 tuổi đến chưa đủ 18
tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng,
khuyết tật đặc biệt nặng.
- Chế độ ưu đãi quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh
ưu đãi người có công với cách mạng đối với con. Cụ thể:
+ Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm;
+ Hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ
thống giáo dục quốc dân.
- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi
nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng chế độ chết thì thân nhân được hưởng chế
độ ưu đãi như sau:
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+ Trợ cấp tuất hằng tháng đối với vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi hoặc
từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc
biệt nặng.
Trường hợp vợ hoặc chồng sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18
tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng,
khuyết tật đặc biệt nặng thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng;
+ Trợ cấp một lần với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng hiện hưởng.
- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi
nghĩa tháng Tám năm 1945 chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi quy định tại
Điều 12 của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì thân nhân hoặc
người thờ cúng được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của Chính phủ.
- Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi người
hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng
Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.
2.3. Liệt s
a) Điều iện công nhận iệt s
Người đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo
vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế hoặc vì lợi ích của Nhà nước, của Nhân dân thì
được cơ quan có thẩm quyền xem xét công nhận là liệt sĩ khi thuộc một trong các
trường hợp sau đây:
a) Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu để bảo vệ độc lập, chủ quyền,
toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia;
b) Làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong địa bàn địch chiếm đóng, địa
bàn có chiến sự, địa bàn tiếp giáp vùng địch chiếm đóng;
c) Trực tiếp đấu tranh chính trị, đấu tranh binh vận có tổ chức với địch;
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d) Hoạt động hoặc tham gia hoạt động cách mạng, kháng chiến bị địch bắt,
tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh hoặc thực hiện chủ trương
vượt tù, vượt ngục mà hy sinh;
đ) Làm nghĩa vụ quốc tế;
e) Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng,
an ninh;
g) Trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, diễn tập hoặc làm nhiệm
vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm;
h) Do ốm đau, tai nạn không thể cứu chữa kịp thời khi đang trực tiếp làm
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo có điều kiện
đặc biệt khó khăn theo danh mục do Chính phủ quy định;
i) Trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm;
k) Đặc biệt dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của Nhân dân
hoặc ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội, là tấm gương có ý nghĩa tôn
vinh, giáo dục, lan tỏa rộng rãi trong xã hội;
l) Do vết thương tái phát là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong đối với
thương binh, người hưởng chính sách như thương binh quy định tại khoản 1 và
khoản 2 Điều 23 của Pháp lệnh này có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên, có
bệnh án điều trị yết thương tái phát của bệnh viện tuyến huyện trở lên và biên bản
kiểm thảo tử vong;
m) Mất tích trong trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, i và k
nêu trên và được cơ quan có thẩm quyền kết luận không phản bội; đầu hàng, chiêu
hồi, đào ngũ.
Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
b) Chế độ đối với iệt s
Liệt sĩ được hưởng các chế độ sau:
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- Tổ chức báo tử, truy điệu, an táng và ghi danh tại công trình ghi công liệt
sĩ.
- Truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” theo quy định của Chính phủ.
- Hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính và an táng.
- Liệt sĩ không còn thân nhân hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định
tại khoản 3 Điều 16 của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng(Trợ cấp
tuất hằng tháng đối với thân nhân liệt sĩ) thì người được giao, ủy quyền thờ cúng
liệt sĩ được hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.
c) Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của iệt s
Thân nhân liệt sĩ được hưởng chế độ sau đây:
- Cấp “Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ” theo quy định của Chính phủ.
- Trợ cấp tuất một lần khi truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”; trường hợp
không còn thân nhân thì người thừa kế của liệt sĩ giữ Bằng “Tổ quốc ghi công”
được hưởng trợ cấp tuất một lần.
- Trợ cấp tuất hằng tháng đối với những người sau đây:
+ Cha đẻ, mẹ đẻ, con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu
còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, người có công
nuôi liệt sĩ; trường hợp có nhiều liệt sĩ thì theo các mức thân nhân của hai liệt sĩ,
thân nhân của ba liệt sĩ trở lên;
+ Vợ hoặc chồng liệt sĩ.
- Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng liệt sĩ
quy định tại quy định nêu trên sống cô đơn, con liệt sĩ quy định tại khoản 3 Điều
này mồ côi cả cha mẹ thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.
- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần đối với cha đẻ, mẹ đẻ,
người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng, con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật
đặc biệt nặng.
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Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ chỉ có một con duy nhất là liệt sĩ hoặc có hai con
liệt sĩ trở lên thì được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm.
- Bảo hiểm y tế đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc
chồng, con liệt sĩ.
- Chế độ ưu đãi quy định tại các điểm d, đ, e, g, h, i và k khoản 2 Điều 5 của
Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Cụ thể:
+ Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm;
+ Hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ
thống giáo dục quốc dân;
+ Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người
hoặc khi có khó khăn về nhà ở;
+ Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển
mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua
nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước;
+ Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển; ưu tiên giao khoán
bảo vệ và phát triển rừng;
+ Vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh;
+ Miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật.
- Chế độ ưu đãi quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh ưu đãi
người có công với cách mạng đối với thân nhân của liệt sĩ(Cấp phương tiện trợ
giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo
chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động - thương
binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên) đang hưởng trợ cấp tuất hằng
tháng.
- Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ.
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- Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi
trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động
cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống thì
hưởng chế độ ưu đãi như sau:
+ Trợ cấp tuất hằng tháng;
+ Bảo hiểm y tế.
- Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng
tháng hiện hưởng khi đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 16 này đang hưởng trợ
cấp hằng tháng chết, trừ trường hợp đối tượng quy định tại khoản 10 Điều 16 này
chết.
- Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi đối
tượng quy định tại khoản 3 Điều 16 này đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết, trừ
trường hợp đối tượng quy định tại khoản 10 Điều 16 này chết.
2.4. Bà M Việt Nam anh h ng
a) Điều iện, tiêu chu n Bà m Việt Nam anh h ng
Bà mẹ Việt Nam anh hùng là người được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà
mẹ Việt Nam anh hùng” theo quy định tại Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự
Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
b) Chế độ ưu đãi đối với Bà m Việt Nam anh h ng
- Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của liệt sĩ quy định tại các khoản 1, 2, 4,
6, 7, 8 và 9 Điều 16 của Pháp lệnh người có công với cách mạng. Cụ thể:
+ Cấp “Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ” theo quy định của Chính phủ.
+ Trợ cấp tuất một lần khi truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”; trường hợp
không còn thân nhân thì người thừa kế của liệt sĩ giữ Bằng “Tổ quốc ghi công”
được hưởng trợ cấp tuất một lần.
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+ Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng liệt
sĩ quy định tại khoản 3 Điều này sống cô đơn, con liệt sĩ quy định tại khoản 3 Điều
này mồ côi cả cha mẹ thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.
+ Bảo hiểm y tế đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc
chồng, con liệt sĩ.
+ Chế độ ưu đãi quy định tại các điểm d, đ, e, g, h, i và k khoản 2 Điều 5 của
Pháp lệnh này. Cụ thể: cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện,
thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi
chức năng thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến
tỉnh trở lên; ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm; hỗ trợ để theo học đến trình độ
đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; hỗ trợ cải thiện
nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà
ở; miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục
đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở
thuộc sở hữu của Nhà nước; ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển;
ưu tiên giao khoán bảo vệ và phát triển rừng; vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh
doanh; miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật.
+ Chế độ ưu đãi quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh (Cấp
phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng
cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao
động - thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên)này đối với
thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.
+ Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ.
- Trợ cấp hằng tháng bằng 03 lần mức chuẩn.
- Phụ cấp hằng tháng.
- Trợ cấp người phục vụ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình.
- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm.
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Nhà nước và xã hội tặng nhà tình nghĩa hoặc hỗ trợ cải thiện nhà ở quy định
tại điểm e khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
c) Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của Bà m Việt Nam anh h ng
Thân nhân của Bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng chế độ sau đây:
- Trợ cấp một lần đối với thân nhân khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng được
tặng danh hiệu nhưng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi hoặc được truy tặng
danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
- Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng
tháng, phụ cấp hằng tháng hiện hưởng khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng
trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng chết.
- Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi Bà mẹ
Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng chết
- Bảo hiểm y tế đối với người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia
đình.
2.5. Anh h ng Lực ượng v trang nhân ân, anh h ng Lao động trong
thời

háng chiến
a) Điều iện, tiêu chu n Anh h ng Lực ượng v trang nhân ân, Anh

h ng Lao động trong thời

háng chiến

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là người được Nhà nước tặng hoặc
truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” theo quy. định của
pháp luật.
- Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến là người được Nhà nước
tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” trong thời kỳ kháng chiến vì
có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sản xuất phục vụ kháng chiến.
) Chế độ ưu đãi đối với Anh h ng Lực ượng v trang nhân ân, Anh
h ng Lao động trong thời

háng chiến
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- Trợ cấp hằng tháng.
- Bảo hiểm y tế.
- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần.
- Chế độ ưu đãi quy định tại các điểm c, d, đ, e, g, h, i và k khoản 2 Điều 5
của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Cụ thể:
+ Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục
hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng
thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở
lên;
+ Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm;
+ Hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ
thống giáo dục quốc dân;
+ Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người
hoặc khi có khó khăn về nhà ở;
+ Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển
mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua
nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước;
+ Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển; ưu tiên giao khoán
bảo vệ và phát triển rừng;
+ Vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh;
+ Miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật.
c) Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của Anh h ng Lực ượng v trang
nhân ân, Anh h ng Lao động trong thời

háng chiến

- Bảo hiểm y tế đối với cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 06 tuổi đến
chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật
nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.
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- Chế độ ưu đãi quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh
này đối với con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động
trong thời kỳ kháng chiến. Cụ thể:
+ Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm;
+ Hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ
thống giáo dục quốc dân.
- Trợ cấp một lần đối với thân nhân khi Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân
dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến được tặng danh hiệu nhưng
chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi hoặc được truy tặng danh hiệu “Anh hùng
Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” trong thời kỳ kháng chiến.
- Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng
tháng hiện hưởng khi Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động
trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.
- Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi Anh
hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến
đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.
2.6. Thư ng inh, người hưởng chính sách như thư ng inh
a) Điều iện, tiêu chu n thư ng

inh, người hưởng chính sách như

thư ng inh
- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trong Quân đội nhân
dân và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân bị thương có tỷ lệ tổn
thương cơ thể từ 21% trở lên thì được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét
công nhận là thương binh, cấp “Giấy chứng nhận thương binh” và “Huy hiệu
thương binh” khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu để bảo vệ độc lập, chủ quyền,
toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia;
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+ Làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong địa bàn địch chiếm đóng, địa
bàn có chiến sự, địa bàn tiếp giáp với vùng địch chiếm đóng;
+ Trực tiếp đấu tranh chính trị, đấu tranh binh vận có tổ chức với địch;
+ Bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh mà để
lại thương tích thực thể;
+ Làm nghĩa vụ quốc tế;
+ Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng,
an ninh;
+ Trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, diễn tập hoặc làm nhiệm vụ
phục vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm;
+ Do tai nạn khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn
biên giới, trên biển, hải đảo có điều kiện đặc biệt khó khăn theo danh mục do
Chính phủ quy định;
+ Trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm;
+ Đặc biệt dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của Nhân dân
hoặc ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội, là tấm gương có ý nghĩa tôn
vinh, giáo dục, lan tỏa rộng rãi trong xã hội.
- Người không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ
trong Quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân bị
thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên thuộc một trong các trường hợp
quy định nêu trên thì được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét công nhận là
người hưởng chính sách như thương binh và cấp “Giấy chứng nhận người hưởng
chính sách như thương binh”.
- Thương binh loại B là quân nhân, công an nhân dân bị thương có tỷ lệ tổn
thương cơ thể từ 21% trở lên trong khi tập luyện, công tác đã được cơ quan, đơn vị
có thẩm quyền công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993.
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- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh quy định nêu trên
có vết thương đặc biệt tái phát, vết thương còn sót, vết thương bổ sung được khám
và giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể theo quy định của Chính phủ.
- Thương binh loại B quy định nêu trên có vết thương còn sót, vết thương bổ
sung được khám để xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể theo quy định của Chính phủ.
) Chế độ ưu đãi đối với thư ng inh, người hưởng chính sách như
thư ng inh
- Trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách
như thương binh như sau:
+ Trợ cấp hằng tháng căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể và loại thương
binh;
+ Trợ cấp người phục vụ đối với thương binh, người hưởng chính sách như
thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình;
+ Phụ cấp hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như
thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên;
+ Phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách
như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt
nặng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh hưởng phụ cấp đặc
biệt hằng tháng thì không hưởng phụ cấp hằng tháng.
- Bảo hiểm y tế.
- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần; trường hợp có tỷ lệ tổn
thương cơ thể từ 81% trở lên thì được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm.
- Ưu tiên, hỗ trợ trong giáo dục và đào tạo, tạo điều kiện làm việc trong cơ
quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể.
- Chế độ ưu đãi quy định tại các điểm c, e, g, h, i và k khoản 2 Điều 5 của
Pháp lệnh này. Cụ thể:
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+ Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục
hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng
thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở
lên;
+ Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người
hoặc khi có khó khăn về nhà ở;
+ Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển
mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua
nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước;
+ Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển; ưu tiên giao khoán
bảo vệ và phát triển rừng;
+ Vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh;
+ Miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật.
- Được Nhà nước hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu, bao gồm nhà xưởng, trường,
lớp, trang bị, thiết bị, được vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh, miễn hoặc
giảm thuế theo quy định của pháp luật đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dành
riêng cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh.
c) Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của thư ng

inh, người hưởng

chính sách như thư ng inh
- Bảo hiểm y tế đối với những người sau đây:
+ Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 06 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi hoặc
từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc
biệt nặng của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn
thương cơ thể từ 61% trở lên;
+ Người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có
tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình.
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- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương
cơ thể từ 61% trở lên chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất như sau:
+ Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169
của Bộ luật Lao động(Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động
bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động
nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035), con chưa đủ
18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng,
khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;
+ Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản
2 Điều 169 của Bộ luật Lao động sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18
tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng,
khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và trợ cấp tuất nuôi
dưỡng hằng tháng.
- Chế độ ưu đãi quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh
ưu đãi người có công với cách mạng đối với con của thương binh, người hưởng
chính sách như thương binh. Cụ thể:
+ Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm;
+ Hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ
thống giáo dục quốc dân.
- Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng
tháng, phụ cấp hằng tháng hiện hưởng khi thương binh, người hưởng chính sách
như thương binh đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.
- Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi
thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đang hưởng trợ cấp hằng
tháng chết.
2.7. Bệnh inh
a) Điều iện, tiêu chu n ệnh inh
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Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trong Quân đội nhân
dân và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân bị mắc bệnh có tỷ lệ
tổn thương cơ thể từ 61% trở lên khi làm nhiệm vụ cấp bách, nguy hiểm mà không
đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí thì được cơ quan có thẩm quyền cấp “Giấy
chứng nhận bệnh binh” khi thôi phục vụ trong Quân đội nhân dân, Công an nhân
dân.
) Chế độ ưu đãi đối với ệnh inh
- Trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với bệnh binh như sau:
+ Trợ cấp hằng tháng căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể;
+ Trợ cấp người phục vụ đối với bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ
81% trở lên sống ở gia đình;
+ Phụ cấp hằng tháng đối với bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81%
trở lên;
+ Phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với bệnh binh có tỷ lệ tổn thương Cơ thể
từ 81% trở lên có bệnh đặc biệt nặng. Bệnh binh hưởng phụ cấp đặc biệt hằng
tháng thì không hưởng phụ cấp hằng tháng.
- Bảo hiểm y tế.
- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần; trường hợp có tỷ lệ tổn
thương cơ thể từ 81% trở lên được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm.
- Chế độ ưu đãi quy định tại các điểm c, e, g, h, i và k khoản 2 Điều 5 của
Pháp lệnh này.Cụ thể:
+ Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục
hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng
thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở
lên;
+ Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người
hoặc khi có khó khăn về nhà ở;
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+ Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển
mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua
nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước;
+ Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển; ưu tiên giao khoán
bảo vệ và phát triển rừng;
+ Vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh;
+ Miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật.
c) Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của ệnh inh
- Bảo hiểm y tế đối với những người sau đây:
+ Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 06 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi hoặc
từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc
biệt nặng của bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên;
+ Người phục vụ bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở
gia đình.
- Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên chết thì thân nhân
được hưởng trợ cấp tuất như sau:
+ Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169
của Bộ luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp
tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp
tuất hằng tháng;
+ Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản
2 Điều 169 của Bộ luật Lao động sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18
tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng,
khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và trợ cấp tuất nuôi
dưỡng hằng tháng.
- Chế độ ưu đãi quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh
ưu đãi người có công với cách mạng đối với con của bệnh binh.Cụ thể:
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+ Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm;
+ Hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ
thống giáo dục quốc dân.
- Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng
tháng, phụ cấp hằng tháng hiện hưởng khi bệnh binh đang hưởng trợ cấp hằng
tháng chết.
- Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi bệnh
binh đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.
2.8. Người hoạt động háng chiến

nhi m ch t độc hóa h c

a) Điều iện, tiêu chu n người hoạt động háng chiến

nhi m ch t độc

hóa h c
- Người đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong khoảng thời gian từ
ngày 01 tháng 8 năm 1961 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại vùng mà quân đội
Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học ở chiến trường B, C, K và một số địa danh thuộc
huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bị nhiễm chất độc hoá học dẫn đến một trong các
trường hợp sau thì được cơ quan có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận người hoạt
động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học”:
+ Mắc bệnh có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn
thương cơ thể từ 21 % trở lên;
+ Vô sinh;
+ Sinh con dị dạng, dị tật.
- Chính phủ quy định chi tiết địa danh thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng
Trị và Danh mục bệnh, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hoá
học quy định nêu trên.
) Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động háng chiến
độc hóa h c

nhi m ch t
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- Trợ cấp hằng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc
hóa học như sau:
+ Người thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 29 của Pháp
lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì được hưởng trợ cấp hằng tháng căn
cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể theo các mức từ 21% đến 40%, từ 41% đến 60%, từ
61% đến 80% hoặc từ 81% trở lên;
+ Người thuộc trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 29
của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng(vô sinh; sinh con dị dạng, dị
tật) mà không mắc bệnh hoặc mắc bệnh quy định tại điểm a khoản 1 Điều 29 của
Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới
61% thì được hưởng trợ cấp hằng tháng như người có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ
41% đến 60%; trường hợp mắc bệnh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên thì
được hưởng trợ cấp hằng tháng tương ứng với tỷ lệ tổn thương cơ thể theo mức từ
61% đến 80% hoặc từ 81% trở lên quy định nêu trên;
+ Bệnh binh mắc thêm bệnh quy định tại điểm a khoản 1 Điều 29 của Pháp
lệnh ưu đãi người có công với cách mạng nêu trên do nhiễm chất độc hóa học
được khám giám định tổng hợp để hưởng trợ cấp hằng tháng tương ứng với tỷ lệ
tổn thương cơ thể;
+ Bệnh binh thuộc trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1
Điều 29 của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng nêu trên được hưởng
trợ cấp hằng tháng đối với bệnh binh và trợ cấp hằng tháng đối với người hoạt
động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến
60%;
+ Bệnh binh mắc thêm bệnh quy định tại điểm a khoản 1 Điều 29 của Pháp
lệnh ưu đãi người có công với cách mạng do nhiễm chất độc hóa học và thuộc
trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 29 của Pháp lệnh ưu đãi
người có công với cách mạng được chọn hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định
nêu trên.
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- Phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất
độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81 % trở lên.
- Trợ cấp người phục vụ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất
độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình.
- Bảo hiểm y tế.
- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần; trường hợp có tỷ lệ tổn
thương cơ thể từ 81% trở lên được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm.
6. Chế độ ưu đãi quy định tại các điểm c, e, g, h, i và k khoản 2 Điều 5 của
Pháp lệnh này.Cụ thể:
+ Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục
hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng
thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở
lên;
+ Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người
hoặc khi có khó khăn về nhà ở;
+ Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển
mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua
nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước;
+ Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển; ưu tiên giao khoán
bảo vệ và phát triển rừng;
+ Vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh;
+ Miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật.
c) Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người hoạt động háng chiến
nhi m ch t độc hóa h c
- Trợ cấp hằng tháng đối với con đẻ bị dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi
nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên.
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- Bảo hiểm y tế đối với những người sau đây:
+ Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 06 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi hoặc
từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc
biệt nặng của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn
thương cơ thể từ 61% trở lên;
+ Con đẻ quy định nêu trên;
+ Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có
tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình.
- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn
thương cơ thể từ 61% trở lên chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất như sau:
+ Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169
của Bộ luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp
tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp
tuất hằng tháng;
+ Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản
2 Điều 169 của Bộ luật Lao động sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18
tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng,
khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và trợ cấp nuôi dưỡng
hằng tháng.
- Chế độ ưu đãi quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh ưu đãi
người có công với cách mạng(cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình,
phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh
hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội hoặc của
bệnh viện tuyến tỉnh trở lên) đối với con đẻ quy định nêu trên.
- Chế độ ưu đãi quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh
này đối với con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.Cụ
thể:

35

+ Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm;
+ Hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ
thống giáo dục quốc dân.
- Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng
tháng hiện hưởng khi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con
đẻ đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.
- Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng trong
trường hợp sau đây:
+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ
cấp hằng tháng chết;
+ Con đẻ quy định nêu trên chết.
2.9. Người hoạt động cách mạng, háng chiến,
ngh a vụ quốc tế

o vệ T quốc, àm

đ ch ắt t , đà

a) Điều iện, tiêu chu n người hoạt động cách mạng, háng chiến,
vệ T quốc, àm ngh a vụ quốc tế

o

đ ch ắt t , đà

Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ
quốc tế bị địch bắt tù, đày trong thời gian bị tù, đày không khai báo thông tin có
hại cho cách mạng, kháng chiến, không làm tay sai cho địch thì được cơ quan có
thẩm quyền xem xét công nhận là người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo
vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày.
) Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng, háng chiến,
vệ T quốc, àm ngh a vụ quốc tế

đ ch ắt t , đà

- Tặng Kỷ niệm chương.
- Trợ cấp hằng tháng.
- Bảo hiểm y tế.
- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần.

o
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- Chế độ ưu đãi quy định tại các điểm c, e và g khoản 2 Điều 5 của Pháp
lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Cụ thể:
+ Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục
hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng
thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở
lên;
+ Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người
hoặc khi có khó khăn về nhà ở;
+ Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển
mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua
nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước.
c) Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng,
háng chiến,

o vệ T quốc, àm ngh a vụ quốc tế

đ ch ắt t , đà

- Trợ cấp một lần đối với thân nhân khi người hoạt động cách mạng, kháng
chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày chết mà chưa được
hưởng chế độ.
- Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng
tháng hiện hưởng khi người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc,
làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.
- Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi người
hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch
bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.
2.10. Người hoạt động háng chiến gi i phóng ân tộc,

o vệ T quốc,

àm ngh a vụ quốc tế
a) Điều iện, tiêu chu n người hoạt động háng chiến gi i phóng ân
tộc,

o vệ T quốc, àm ngh a vụ quốc tế
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Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa
vụ quốc tế là người tham gia kháng chiến và được Nhà nước khen tặng Huân
chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến, Huy
chương Chiến thắng.
) Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động háng chiến gi i phóng ân
tộc,

o vệ T quốc, àm ngh a vụ quốc tế
- Trợ cấp một lần.
- Bảo hiểm y tế.
- Chế độ ưu đãi quy định tại điểm e và điểm g khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh

này. Cụ thể:
+ Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người
hoặc khi có khó khăn về nhà ở;
+ Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển
mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua
nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước.
c) Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người hoạt động háng chiến
gi i phóng ân tộc,

o vệ T quốc, àm ngh a vụ quốc tế

- Trợ cấp một lần đối với thân nhân khi người hoạt động kháng chiến giải
phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế chết mà chưa được hưởng
chế độ ưu đãi.
- Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi người
hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế
chết.
2.11. Người có công gi p đ cách mạng
a) Điều iện, tiêu chu n người có công gi p đ cách mạng

38

Người có công giúp đỡ cách mạng là người đã có thành tích giúp đỡ cách
mạng trong lúc khó khăn, nguy hiểm và được Nhà nước khen tặng thuộc một trong
các trường hợp sau đây:
- Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương
“Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám
năm 1945;
- Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương
Kháng chiến;
- Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huy chương Kháng
chiến.
b) Chế độ ưu đãi đối với người có công gi p đ cách mạng
- Chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng quy định nêu trên
bao gồm:
+ Trợ cấp hằng tháng; trường hợp sống cô đơn thì được hưởng thêm trợ cấp
nuôi dưỡng hằng tháng;
+ Bảo hiểm y tế;
+ Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm;
- Chế độ ưu đãi quy định tại các điểm c, d, đ, e, g, h, i và k khoản 2 Điều 5
của Pháp lệnh này.
+ Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục
hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng
thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở
lên;
+ Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm;
+ Hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ
thống giáo dục quốc dân;
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+ Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người
hoặc khi có khó khăn về nhà ở;
+ Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển
mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua
nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước;
+ Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển; ưu tiên giao khoán
bảo vệ và phát triển rừng;
+ Vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh;
+ Miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật.
- Chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng quy định
tại khoản 2 Điều 38 của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng(Người
được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến) bao
gồm:
+ Trợ cấp hằng tháng; trường hợp sống cô đơn thì được hưởng thêm trợ cấp
nuôi dưỡng hằng tháng;
+ Bảo hiểm y tế;
+ Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần;
+ Chế độ ưu đãi quy định tại điểm e và điểm g khoản 2 Điều 5 của Pháp
lệnh này (hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người
hoặc khi có khó khăn về nhà ở; miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà
nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử
dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước).
- Chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng quy định tại
khoản 3 Điều 38 của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng(Người được
tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến) bao gồm:
+ Trợ cấp một lần;
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+ Bảo hiểm y tế;
+ Chế độ ưu đãi quy định tại điểm e và điểm g khoản 2 Điều 5 của Pháp
lệnh này.
- Người được công nhận và hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công với
cách mạng quy định tại điểm a, b hoặckhoản 1 Điều 3 của Pháp lệnh ưu đãi người
có công với cách mạng thì không hưởng chế độ ưu đãi quy định nêu trên.
c) Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người có công gi p đ cách
mạng
- Trợ cấp một lần đối với thân nhân khi người có công giúp đỡ cách mạng
chết mà chưa hưởng chế độ ưu đãi.
- Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng
tháng hiện hưởng khi đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 38 của Pháp
lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (Người được tặng hoặc người trong gia
đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với
nước” trước cách mạng tháng Tám năm 1945; người được tặng hoặc
người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến)đang hưởng trợ cấp
hằng tháng chết.
- Trợ cấp mai táng đối với ngườihoặc tổ chức thực hiện mai táng khi người
có công giúp đỡ cách mạng chết.
3. Tạm đ nh chỉ, ch m
mạng,

t hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách

vi phạm (Điều 53)

3.1. Các trường hợp hông em ét công nhận người có công với cách
mạng
- Không xem xét công nhận người có công với cách mạng trong các trường
hợp sau đây:
+ Tham gia các hoạt động chống phá chế độ, Đảng, Nhà nước; đào ngũ,
phản bội, chiêu hồi; đang chấp hành án phạt tù có thời hạn nhưng không được
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hưởng án treo, tù chung thân, tử hình hoặc bị kết án về một trong các tội xâm
phạm an ninh quốc gia; bị tước danh hiệu quân nhân, danh hiệu công an nhân dân;
+ Chết, bị thương, bị bệnh do tự mình gây ra; vi phạm pháp luật, vi phạm
các quy định của cơ quan, đơn vị; do tai nạn không phải do hành vi của đối tượng
phạm tội gây ra.
+ Không xem xét công nhận là người hoạt động cách mạng trước ngày 01
tháng 01 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945
đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đối với người bị khai trừ ra khỏi Đảng.
3.2. Tạm đ nh chỉ, ch m

t hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công

với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng (Điều 54)
Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách
mạng đang hưởng chế độ ưu đãi thì bị tạm đình chỉ, chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi
theo quy định sau đây:
1. Người phạm tội không thuộc các tội xâm phạm an ninh quốc gia và bị
phạt tù có thời hạn thì trong thời gian chấp hành hình phạt tù bị tạm đình chỉ
hưởng chế độ ưu đãi;
2. Người xuất cảnh trái phép, mất tích thì bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu
đãi trong thời gian xuất cảnh, mất tích;
3. Người có công với cách mạng mà tham gia các hoạt động chống phá chế
độ, Đảng, Nhà nước; đào ngũ, phản bội, chiêu hồi thì bị chấm dứt hưởng chế độ ưu
đãi;
4. Người phạm tội thuộc một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc
phạm tội khác bị phạt tù chung thân, tử hình thì bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi
kể từ ngày bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật;
5. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945, người
hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng
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Tám năm 1945 bị khai trừ ra khỏi Đảng thì bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi kể từ
ngày bị khai trừ;
6. Người có công với cách mạng bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi quy
định tại khoản 1 nêu trên vi phạm tội do lỗi cố ý thì thân nhân của họ cũng bị
tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi.
Người có công với cách mạng bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi quy định tại
các khoản 3, 4 và 5 nêu trên thì thân nhân của họ cũng bị chấm dứt hưởng chế độ
ưu đãi.
3.3. X lý vi phạm
- Người giả mạo giấy tờ để được xem xét công nhận là người có công với
cách mạng, hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thì bị thu hồi quyết
đình công nhận, chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi và phải hoàn trả số tiền đã nhận.
- Người khai báo gian dối giấy tờ để được hưởng thêm chế độ ưu đãi người
có công với cách mạng thì bị chấm dứt chế độ ưu đãi được hưởng thêm và phải
hoàn trả số tiền đã nhận do khai báo gian dối.
- Người chứng nhận sai sự thật hoặc làm giả giấy tờ cho người khác để được
xem xét công nhận là người có công với cách mạng; người lợi dụng chức vụ,
quyền hạn hoặc thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền lợi
của người có công với cách mạng thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
- Người vi phạm quy định về quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm thực hiện
chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có
công với cách mạng; lợi dụng chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách
mạng và thân nhân của người có công với cách mạng để trục lợi: thì tuỳ theo tính
chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

