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QUYẾT ĐỊNH 

Về một số chính sách đối vối thanh niên xung phong 
 đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 

_______________ 
  

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và 

Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, 
 

QUYẾT ĐỊNH:  
 Điều 1.  Thanh niên xung phong được hưởng chính sách theo Quyết 

định này là: 
Thanh niên xung phong tập trung tham gia kháng chiến trong thời gian từ 

ngày 15 tháng 7 năm 1950 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, đã hoàn thành nhiệm 
vụ trở về gia đình hoặc đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. 

 Điều 2.  Thanh niên xung phong theo quy định tại Điều 1 Quyết định 
này được hưởng một số chính sách sau: 

1. Trong thời gian làm nhiệm vụ bị thương, có vết thương thực thể hoặc 
hy sinh, được xác nhận là thương binh hoặc liệt sỹ, được hưởng chính sách đối 
với thương binh, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ theo quy định hiện hành. 

2. Được ưu tiên vay vốn từ quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, Quỹ xoá đói 
giảm nghèo để sản xuất cải thiện đời sống. 

3. Trường hợp không còn khả năng lao động, sống cô đơn không nơi 
nương tựa thì được xét hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng với mức tương đương 
12 kg gạo (theo giá thời điểm của thị trường địa phương) theo Quyết định số 
167/TTg ngày 08 tháng 4 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời được 
xét hưởng trợ cấp một lần bằng 1.500.000đồng/người do ngân sách Trung ương 
chi. 

4. Trường hợp ốm đau kéo dài, không có khả năng lao động, thuộc diện 
hộ nghèo đói nhưng còn có nơi nương tựa, thực hiện được xét hưởng trợ cấp 
một lần bằng 1.500.000đồng/người do ngân sách Trung ương chi. 



5. Những chính sách quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 2 nói trên không 
áp dụng đối với thanh niên xung phong đang hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội, 
thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh. 

 Điều 3.  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Uỷ ban 
Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí 
Minh và các cơ quan liên quan hướng dẫn việc lập hồ sơ, thủ tục xác nhận đối 
tượng, hướng dẫn việc thực hiện chính sách quy định tại Điều 2 quyết định này; 
đồng thời có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. 

 Điều 4.  Đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
phối hợp với Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam và Bộ Lao động - hương 
binh và Xã hội chỉ đạo tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp 
lập và duyệt danh sách các đối tượng là thanh niên xung phong được quy định 
tại Quyết định này, làm thủ tục đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương ra quyết định công nhận và chỉ đạo tổ chức thực hiện chính 
sách quy định tại Điều 2 Quyết định này. 

 Điều 5.  Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. 
 Điều 6.  Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 
Nơi nhận: 
- Thường vụ Bộ Chính trị; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,  
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b) 
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