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QUYẾT ĐỊNH 
Điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong 

đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 
 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng 

tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 
Điều 1. Điều chỉnh trợ cấp đối với thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp 

hàng tháng theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn 
thành nhiệm vụ trong kháng chiến từ 360.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng kể 
từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. 

Trường hợp thanh niên xung phong từ trần kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 
nhưng chưa được điều chỉnh trợ cấp theo Quyết định này thì người tổ chức mai táng 
được truy lĩnh khoản tiền chênh lệch do điều chỉnh trợ cấp kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2016 đến tháng thanh niên xung phong từ trần (số tiền 180.000 đồng/tháng). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 8 năm 2016. 
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

 
THỦ TƯỚNG 

 
Nguyễn Xuân Phúc 


