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CÔNG BÁO/Số 40/Ngày 30-5-2008

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 40/2008/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phan Thiết, ngày 09 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Điều chỉnh khoản 2, Điều 13, Chương IV của Quy định chế độ trợ cấp
ốm đau, thăm bệnh, viếng cán bộ khi từ trần, tặng quà nhân dịp lễ, tết
cho cán bộ tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND
ngày 31/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Công văn số 848-CV/TU ngày 22/02/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về việc điều chỉnh mức chi tặng quà lễ, tết cho cán bộ chính sách;
Căn cứ Công văn số 306/HĐND-CTHĐ ngày 06/5/2008 của HĐND tỉnh về
việc cho ý kiến về mức chi tặng quà lễ, tết cho đối tượng cán bộ chính sách;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1993/STC-HCSN
ngày 17/4/2008 về việc điều chỉnh "khoản 2 - Điều 13 - Chương IV" Quyết định số
27/2007/QĐ-UBND ngày 31/5/2007,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh khoản 2, Điều 13, Chương IV của Quy định chế độ trợ cấp
ốm đau, thăm bệnh, viếng cán bộ khi từ trần, tặng quà nhân dịp lễ, tết cho cán bộ tỉnh
ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND ngày 31/5/2007 của UBND
tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau:
"2. Mức chi tặng quà nhân dịp lễ, tết:
Mức chi 300.000 đồng/người cho các đối tượng: cán bộ hoạt động cách mạng
trước năm 1945, cán bộ tiền khởi nghĩa; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương
Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Khu ủy, Khu ủy viên, Trưởng ban, ngành, đoàn thể
Khu; Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy các khóa; Phó Chủ tịch
Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Đảng viên 40, 50, 60, 70 năm tuổi
Đảng; Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng
lao động; thân nhân cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945 đã từ trần.
Những cán bộ có nhiều chức danh, chức vụ, danh hiệu khác nhau… chỉ thực
hiện chế độ hỗ trợ chi tặng quà theo một mức thống nhất là 300.000 đồng."
Điều 2. Chế độ quy định tại Điều 1 Quyết định này được áp dụng kể từ
ngày 01/01/2008.

