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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TỈNH ỦY KHÁNH HÒA
*
Số 98 -QĐ/TU

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 01 năm 2021

QUY ĐỊNH
một số chế độ, chính sách đối với cán bộ
----- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Căn cứ Quy định số 09-QĐ/VPTW, ngày 22/9/2017 của Văn phòng
Trung ương Đảng quy định một số chế độ chi tiêu hoạt động của các tỉnh ủy,
thành ủy trực thuộc Trung ương;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;
- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành
Quy định một số chế độ, chính sách đối với cán bộ như sau:
Điều 1. Đối tượng áp dụng
- Cán bộ cao cấp diện Trung ương quản lý đang nghỉ hưu và sinh sống
trên địa bàn tỉnh.
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
huyện, thị xã, thành phố và 02 đảng ủy khối trực thuộc Tỉnh ủy.
- Cán bộ Lão thành Cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ Tiền
khởi nghĩa.
- Cán bộ các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, công ty thuộc diện Ban
Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
- Các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu được tặng giải
thưởng Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên hoặc danh hiệu
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động.
- Các đồng chí được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân,
Nghệ sĩ Nhân dân, Thầy thuốc Nhân dân, các nhà khoa học có học hàm, học vị
Giáo sư - Tiến sĩ.
- Đảng viên được tặng huy hiệu từ 40 năm tuổi Đảng trở lên.
- Cán bộ, công chức, người lao động làm việc trong các cơ quan tham
mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, huyện ủy, thị ủy, thành ủy và 02 đảng ủy khối trực
thuộc Tỉnh ủy.
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Điều 2. Chế độ thăm hỏi
1. Khi bệnh điều trị tại bệnh viện::
1.1. Cán bộ cao cấp diện Trung ương quản lý đang nghỉ hưu và sinh sống
trên địa bàn tỉnh; cán bộ Lão thành cách mạng khi ốm, điều trị tại bệnh viện,
mức chi 2.000.000 đồng/người. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện chế độ chi này.
1.2. Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ (kể cả
nguyên chức), cán bộ, công chức, người lao động (kể cả người đã nghỉ hưu) làm
việc trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các
huyện ủy, thị ủy, thành ủy và 02 đảng ủy khối trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện theo
Quy định số 19-QĐi/TU, ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số
chế độ chi tiêu hoạt động của Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và 02 đảng
ủy khối trực thuộc Tỉnh ủy (sau đây viết tắt là Quy định số 19-QĐi/TU).
1.3. Cán bộ các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, công ty thuộc diện Ban
Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (kể cả nguyên chức); cán bộ Tiền khởi nghĩa, khi
ốm điều trị tại bệnh viện, mức chi 1.000.000 đồng/người. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
thực hiện chế độ chi này.
2. Trường hợp bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh đặc biệt:
2.1. Cán bộ cao cấp diện Trung ương quản lý đang nghỉ hưu và sinh sống
trên địa bàn tỉnh; cán bộ Lão thành cách mạng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (kể cả nguyên chức) khi bệnh điều trị
tại bệnh viện có hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ 5.000.000 đồng/người.Trường hợp
bị bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ 20.000.000 đồng/người. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực
hiện chế độ chi này.
2.2. Cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể,
công ty thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (kể cả nguyên chức); cán
bộ Tiền khởi nghĩa khi bệnh điều trị tại bệnh viện có hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ
3.000.000 đồng/người. Trường hợp bị bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ 10.000.000
đồng/người. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện chế độ chi này.
2.3. Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố và 02
đảng ủy khối trực thuộc Tỉnh ủy (kể cả nguyên chức) khi bệnh điều trị tại bệnh
viện có hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ 3.000.000 đồng/người. Trường hợp bị bệnh
hiểm nghèo, hỗ trợ 10.000.000 đồng/ người. Ban tổ chức các huyện ủy, thị ủy,
thành ủy và 02 đảng ủy khối thực hiện chế độ chi này.
2.4. Cán bộ, công chức, người lao động (kể cả người đã nghỉ hưu) làm việc
trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và 02 đảng ủy
khối trực thuộc Tỉnh ủy khi bệnh điều trị tại bệnh viện có hoàn cảnh đặc biệt, hỗ
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trợ 3.000.000 đồng/người. Trường hợp bị bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ 10.000.000
đồng/ người. Cán bộ, công chức, người lao động thuộc cơ quan nào do cơ quan
đó thực hiện chế độ chi này.
2.5. Cán bộ, công chức, người lao động (kể cả người đã nghỉ hưu) làm
việc trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của các huyện ủy, thị
ủy, thành ủy khi bệnh điều trị tại bệnh viện có hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ
2.000.000 đồng/người. Trường hợp bị bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ 5.000.000
đồng/người. Cán bộ, công chức, người lao động thuộc cơ quan nào do cơ quan
đó thực hiện chế độ chi này.
Trường hợp một đồng chí thuộc nhiều đối tượng hưởng chế độ thăm hỏi
nêu trên thì chỉ được hưởng một mức chi của đối tượng cao nhất.
Điều 3. Chế độ phúng viếng
1. Cán bộ cao cấp diện Trung ương quản lý đang nghỉ hưu và sinh sống
trên địa bàn tỉnh; cán bộ Lão thành cách mạng; cán bộ hoạt động ở miền Nam
suốt thời kỳ chống Mỹ (1954 - 1975) được tặng thưởng Huân chương Độc lập
hạng Nhất trở lên; các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu được
tặng giải thưởng Hồ Chí Minh (giải thưởng cá nhân) và được tặng thưởng
Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên hoặc danh hiệu Anh hùng Lực lượng
vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, mức chi phúng viếng 4.000.000
đồng/người và 01 vòng hoa (1.000.000 đồng). Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện
chế độ chi này.
2. Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ (kể cả nguyên
chức), cán bộ, công chức, người lao động (kể cả người đã nghỉ hưu) làm việc
trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các huyện ủy,
thị ủy, thành ủy và 02 đảng ủy khối trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện theo Quy định
số 19-QĐi/TU.
3. Đảng viên được tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng trở lên, mức chi phúng
viếng 3.000.000 đồng/người và 01 vòng hoa (1.000.000 đồng). Ban Tổ chức
Tỉnh ủy thực hiện chế độ chi này.
4. Cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể,
công ty thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (kể cả nguyên chức); cán
bộ Tiền khởi nghĩa; Đảng viên được tặng huy hiệu từ 50 năm đến dưới 70 năm
tuổi Đảng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí được Nhà nước phong
tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân, Nghệ sĩ Nhân dân,
Thầy thuốc Nhân dân, các nhà khoa học có học hàm, học vị Giáo sư - Tiến sĩ,
mức chi phúng viếng 2.000.000 đồng/người và 01 vòng hoa (500.000 đồng).
Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện chế độ chi này.
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5. Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ (chồng); vợ (chồng); con của cán bộ, công chức,
viên chức các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, công ty thuộc diện Ban
Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, mức chi phúng viếng 1.000.000 đồng/người và 01
vòng hoa (500.000 đồng). Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện chế độ chi này.
Điều 4. Chế độ trang phục và phục vụ lễ tang
1. Chế độ trang phục: Cán bộ làm công tác lễ tang cấp tỉnh và cấp huyện
được hỗ trợ tiền may trang phục 300.000 đồng/người/năm.
2. Chế độ bồi dưỡng công tác phục vụ lễ tang:
- Cấp tỉnh: 1.000.000 đồng/lễ tang.
- Cấp huyện: 500.000 đồng/lễ tang.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện chế độ chi này đối với lễ tang cấp tỉnh;
Ban tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy thực hiện chế độ chi này đối với lễ
tang cấp huyện, thị xã, thành phố.
Điều 5. Chế độ tặng quà lưu niệm
1. Cán bộ, công chức, người lao động làm việc trong các cơ quan chuyên
trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và 02
đảng ủy khối trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện theo Quy định số 19-Qđi/TU.
2. Cán bộ ở các cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý khi nghỉ hưu, chuyển công tác
được tặng quà lưu niệm như sau:
- Nghỉ hưu: 1.000.000 đồng/người.
- Chuyển công tác đến các cơ quan, đơn vị không thuộc các cơ quan, đơn
vị của Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội: 500.000 đồng/người.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện chế độ chi này. Trường hợp một đồng chí
thuộc nhiều đối tượng hưởng chế độ tặng quà lưu niệm nêu trên thì chỉ được
hưởng một mức chi của đối tượng cao nhất.
Điều 6. Chế độ tặng quà Tết âm lịch hằng năm
Cán bộ Lão thành cách mạng; cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã nghỉ
hưu và từ trần (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội
đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
trong kháng chiến đã hy sinh, từ trần; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng
lao động trong thời kỳ kháng chiến; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư
Huyện ủy của 02 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh đã nghỉ hưu; Chủ
tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trường Sa; Bà mẹ

5
Việt Nam anh hùng hàng năm được tặng quà Tết âm lịch trị giá 1.500.000
đồng/người và 01 cuốn lịch của Tỉnh ủy.
Ngoài các đối tượng trên, đối với cán bộ Tiền khởi nghĩa, Ban liên lạc gia
đình cơ sở cách mạng, các đồng chí là đảng viên đã được nhận Huy hiệu 50
năm tuổi Đảng trở lên và các đồng chí nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ
tỉnh được tặng 01 cuốn lịch của Tỉnh ủy.
Trường hợp một đồng chí thuộc nhiều đối tượng hưởng chế độ tặng quà
nêu trên thì chỉ được hưởng một mức chi của đối tượng cao nhất. Ban Tổ chức
Tỉnh ủy thực hiện chế độ chi này.
Điều 7. Chế độ khám sức khỏe
1. Chế độ khám sức khỏe định kỳ:
1.1. Đối với cán bộ cấp cao diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý: Thực
hiện theo kế hoạch khám của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung
ương. Kinh phí khám sức khỏe định kỳ do Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán
bộ Trung ương chi trả; kinh phí ăn ở, đi lại do Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe
cán bộ tỉnh chi trả.
1.2. Đối tượng thuộc diện 1, gồm:
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Thực hiện theo kế hoạch khám của Ban
Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Kinh phí khám, ăn, ở, đi lại do Ban Bảo
vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh chi trả theo quy định. Riêng đối với các đồng
chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được hỗ trợ 10.000.000
đồng/người/năm để tự đi khám, mua thuốc và bồi dưỡng sức khỏe, sau đó gửi
kết quả khám sức khỏe về Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
- Các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cán bộ Lão
thành cách mạng; cán bộ Tiền khởi nghĩa; Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng
lực lượng vũ trang; Anh hùng lao động; Nghệ sỹ Nhân dân; Thầy thuốc Nhân
dân; Nhà giáo Nhân dân; mức chi như sau:
+ Cán bộ đương chức chi theo hồ sơ khám của bệnh viện với mức khám
tối đa là 1.500.000 đồng/người.
+ Cán bộ hưu: Mức chi 1.500.000 đồng/người (gồm tiền khám, tiền hỗ trợ
mua thuốc và bồi dưỡng sức khỏe).
1.3. Đối tượng thuộc diện 2, gồm:
+ Cán bộ tham gia 02 thời kỳ kháng chiến, cán bộ tham gia thời kỳ kháng
chiến chống Mỹ và cán bộ hưu đã có sổ khám sức khỏe tại Ban Bảo vệ, chăm
sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và nghỉ hưu từ năm 2006 trở về trước.
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+ Các đồng chí là cán bộ đương chức hoặc hưu trí từ ngày 01/01/2007 trở
lại đây, đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ (trước ngày 30/4/1975), đã có
sổ khám tại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
Mức chi: 1.000.000 đồng/người (gồm tiền khám, tiền hỗ trợ mua thuốc và
bồi dưỡng sức khỏe).
Trường hợp một đồng chí thuộc nhiều đối tượng hưởng chế độ khám sức
khỏe trên thì trong một năm chỉ được lựa chọn một hình thức khám. Ban Bảo
vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh thực hiện chế độ chi này.
2. Khám sức khỏe khi thực hiện quy trình bổ nhiệm:
Đối với cán bộ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm thuộc diện Ban Thường
vụ Tỉnh ủy quản lý, mức chi khám sức khỏe theo mức phí do Bệnh viện Đa
khoa tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy ký hợp đồng. Chi phí khám hàng năm tùy
thuộc vào số lượng thực tế. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện chế độ chi này.
3. Chế độ khám bệnh tại phòng khám ưu tiên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
(khám A1)
- Cán bộ Lão thành cách mạng; cán bộ Tiền khởi nghĩa; Bà mẹ Việt Nam
anh hùng; Anh hùng Lao động; Anh hùng Lực lượng vũ trang.
- Các đồng chí là: Bí thư Tỉnh ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch,
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Mỗi đồng chí được cấp một thẻ khám ưu tiên khi đi khám và chữa bệnh
tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa (thẻ khám ưu tiên do Bệnh viện Đa
khoa tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy cấp).
Điều 8. Chế độ tặng Báo Khánh Hòa
Đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên thuộc Đảng bộ
tỉnh và các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được tặng
01 tờ Báo Khánh Hòa/ngày.
Trường hợp một đồng chí thuộc nhiều đối tượng hưởng chế độ tặng báo
nêu trên thì chỉ được hưởng một 01 tờ Báo Khánh Hòa/ngày. Ban Tổ chức
Tỉnh ủy thực hiện chế độ chi này”.
Điều 9. Tổ chức thực hiện
1. Ban cán sự đảng UBND tỉnh; thủ trưởng các cơ quan tham mưu, giúp
việc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo
các sở, ban, ngành và tương đương; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và 02 đảng
ủy khối trực thuộc Tỉnh ủy có trách nhiệm thi hành Quy định này.
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2. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định
số 456-QĐ/TU, ngày 03/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành
Quy định các chế độ chính sách của tỉnh đối với cán bộ.
Nơi nhận: (VBĐT)
- Các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc,
và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,
- Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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