
     Số:           /LĐTBXH-NCC          Cao Bằng, ngày       tháng 9 năm 2021 
     V/v trả lời đơn bà Đinh Thị Kim 

Kính gửi: Bà Đinh Thị Kim 

Bản Viện, xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng 

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng nhận được của bà hỏi 

về các chế độ đối với chồng bà là ông Đinh Văn Chỉ. 

Theo nội đơn bà trình bày bà có chồng là ông Đinh Văn Chỉ; Chức vụ: Bác 

sĩ; Đơn vị công tác: Ty Y tế tỉnh Cao Bằng. Năm 1973 chồng bà viết đơn tình 

nguyện và được điều động đi công tác vào Miền Nam để tăng cường lực lượng y tế 

phục vụ kháng chiến, sau khi giải phóng đất nước chồng bà tiếp tục công tác tại 

Bệnh viện Kon Tum tỉnh Gia Lai và bị đột tử chết ngày 27/5/1978. Tại thời điểm 

đó gia đình đã được hưởng chế độ tuất một lần, 03 con được hưởng trợ cấp tuất 

hàng tháng đến 18 tuổi. 

Qua nghiên cứu nội dung đơn, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trả lời 

bà như sau: 

1. Về việc hưởng chế độ trợ cấp đối với cán bộ đi chiến trường B,C,K trong 

thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước: 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BTCCBCP 

ngày 21/7/1999 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Lao động –Thương binh 

và Xã hội, Bộ Tài chính về chế độ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường 

B,C,K trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực 

tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, cán bộ được Đảng cử lại Miền Nam hoạt động sau 

Hiệp định Giơnevơ năm 1954 quy định về đối tượng áp dụng: Quân nhân, cán bộ 

của cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - 

xã hội hưởng lương từ ngân sách Nhà nước khi đi chiến trường Miền Nam (B), 

chiến trường Lào (C), chiến trường Campuchia (K) trong thời kỳ chống Mỹ cứu 

nước không có thân nhân (bố đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp 

pháp) phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc thì được hưởng trợ cấp một lần. 

Theo văn bản trên quy định, chồng bà ông Đinh Văn Chỉ, là Bác sĩ thuộc Ty 

Y tế tỉnh Cao Bằng, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước được điều động vào 

chiến trường miền Nam (B) trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Trong thời gian ông 

Đinh Văn Chỉ tham gia kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường Miền Nam thì có 

vợ và 03 con phải trực tiếp nuôi dưỡng tại xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh 

          UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 



Cao Bằng. Do vậy, ông Đinh Văn Chỉ không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp 

một lần theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-

BTCCBCP ngày 21/7/1999. 

2. Về việc hưởng chế độ đối với thời gian tham gia công tác trong quân đội 

từ năm 1949 đến năm 1959, đề nghị bà liên hệ với Ban chỉ huy quân sự huyện 

Thạch An, tỉnh Cao Bằng để được xem xét hướng dẫn cụ thể.  

3. Ngoài các khoản trợ cấp (trợ cấp tuất một lần, trợ cấp tuất hàng tháng) gia 

đình đã được hưởng khi ông Đinh Văn Chỉ chết, còn được hưởng thêm chế độ gì 

nữa không? 

Căn cứ Nghị định số 218-CP ngày 27 tháng 12 năm 1961 của Hội đồng 

Chính phủ ban hành điều lệ tạm thời về các chế độ bảo hiểm xã hội đối với công 

nhân, viên chức nhà nước quy định: Khi công nhân, viên chức nhà nước chết thì 

thân nhân được trợ cấp một khoản tiền chi phí về chôn cất; thân nhân mà người đó 

khi còn sống phải nuôi dưỡng được hưởng tiền tuất hàng tháng.  

Tại Quyết định số 234/QĐ ngày 21/12/1978 của Ủy ban hành chính tỉnh Cao 

Lạng gia đình bà đã được giải quyết chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với 3 

con (khi còn sống ông Đinh Văn Chỉ phải nuôi dưỡng) và các khoản trợ cấp thêm 

theo quy định. Tại giấy báo lĩnh tiền trợ cấp một lần số 295 ngày 7/4/1980 của Ty 

Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng bà Đinh Thị Kim đã được giải quyết trợ cấp 

tiền tuất công nhân viên chức, mức trợ cấp 96đ,51x (Bằng chữ: Chín mươi sáu 

đồng năm hào một xu). Như vậy, gia đình bà đã được hưởng đầy đủ các chế độ đối 

với thân nhân của công nhân, viên chức nhà nước khi chết theo đúng quy định. 

Hiện nay, các văn bản hiện hành chưa có quy định trợ cấp gì thêm đối với 

trường hợp của ông Đinh Văn Chỉ. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng trả lời để bà được rõ. 

Chúc bà cùng toàn thể gia đình luôn mạnh khỏe./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban chỉ huy quân sự huyện Thạch An; 

- Phòng Lao động –TBXH huyện Thạch An; 

- Lưu: VT, PNCC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Ích Chánh 
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