
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
  

Số: 936 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                  

                   Lạng Sơn, ngày  09  tháng 6  năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố thủ tục hành chuẩn hóa chính lĩnh vực Ngƣời có công 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện,  

thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-

CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo 

về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; 

 Căn cứ Quyết  định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực 

Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội;  

 Căn cứ Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của UBND 

tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Giám 

đốc Sở Tư pháp, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính chuẩn 

hóa về lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân 

dân  huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ 26 thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công được quy định tại 

điểm B (Người có công), mục IX (Lao động Thương binh và Xã hội), phần I ban 

hành kèm theo Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 22/7/2009 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tư pháp; UBND huyện, thành phố và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);             
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, NC;   

- Lưu: VT. (NMT) 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thƣởng                      
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA LĨNH VỰC NGƢỜI CÓ CÔNG 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN  

 HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN  

(Kèm theo Quyết định số 936 /QĐ-UBND  ngày  09 tháng  6  năm 2016  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng sơn ) 

 

 

PHẦN I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA  

 

STT Tên thủ tục hành chính 

A Lĩnh vực Người có công 

01 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng 
mộ liệt sĩ 

02 Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh 
hình; đi điều trị phục hồi chức năng 
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PHẦN II 

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA  

 A. Lĩnh vực Ngƣời có công 

01. Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm 

viếng mộ liệt sĩ 

 a) Trình tự, thời hạn thực hiện: 

- Bước 1: Người đi thăm viếng mộ liệt sĩ lập hồ sơ theo quy định, gửi 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương nơi quản lý hồ sơ gốc 

của liệt sĩ. 

- Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 03 

ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, có trách nhiệm kiểm tra và cấp giấy 

giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 03-GGT). 

Trường hợp giấy tờ nộp không hợp lệ thì trong thời gian 03 ngày làm việc 

phải gửi văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ đã nộp cho người đứng 

đơn để hoàn thiện theo quy định. 

- Bước 3: Nơi quản lý mộ hoặc nơi có thông tin hy sinh của liệt sĩ: 

Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ giấy giới thiệu có 

trách nhiệm xác nhận về việc thăm viếng mộ liệt sĩ. 

- Bước 4: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cấp giấy giới 

thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ căn cứ vào xác nhận về việc thăm viếng mộ để 

thực hiện chi hỗ trợ tiền đi lại, tiền ăn cho thân nhân liệt sĩ (không quá ba người) 

hoặc người thờ cúng liệt sĩ trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được các giấy tờ hợp lệ theo quy định. 

 b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. 

 c) Thành phần, số lƣợng: 01 bộ hồ sơ bao gồm: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS); 

- Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc bản sao Bằng Tổ quốc ghi 

công; 

- Một trong các giấy tờ sau: 
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+ Giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc 

giấy xác nhận mộ liệt sĩ của cơ quan quản lý nghĩa trang liệt sĩ nơi an táng mộ 

liệt sĩ đối với trường hợp mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin; 

+ Giấy xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường 

hợp chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang liệt sĩ nhưng có tên trong 

danh sách quản lý của nghĩa trang; 

+ Giấy báo tử ghi thông tin địa phương nơi liệt sĩ hy sinh hoặc thông báo 

của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử đối với trường hợp mộ liệt sĩ chưa 

quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 04 ngày 

 đ) Đối tƣợng thực hiện: Thân nhân liệt sĩ 

 e) Cơ quan thực hiện:  

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội. 

 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 - Cơ quan phối hợp: Không 

 g) Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu đi thăm, viếng mộ liệt sĩ 

 h) Phí, Lệ phí: Không  

 i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không 

 k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu 

số 11-MLS trong Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 

03/6/2014 ); 

 l) Căn cứ pháp lý :  

 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; 

 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lênh ưu đãi Người có công với 

cách mạng; 

 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 

hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe,cấp phương tiện trợ giúp, dụng 
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cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các 

công trình nghi công liệt sĩ. 

 
 

Mẫu số 11-MLS  

(Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------- 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THĂM VIẾNG MỘ LIỆT SĨ 

Kính gửi: - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
1
 ………. 

Họ và tên: …………………………….. Năm sinh ……………………………………… 

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………….. 

Số CMTND ……………… Ngày cấp ……………… Nơi cấp 

Quan hệ với liệt sĩ: ………………………………………………………………………….. 

Tôi xin trình bày như sau: 

Liệt sĩ: …………………………………….. Năm sinh ……………………………………… 

Nguyên quán: xã ……………………. huyện ……………… tỉnh ………………………… 

Nhập ngũ (hoặc tham gia cách mạng) ngày ………… tháng ……………. năm …………….. 

Hy sinh ngày ………. tháng ……. năm ……….. tại ………………………………….. 

Căn cứ vào thông tin phần mộ liệt sĩ do: 
2
 ………….. 

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ……….. thông báo tại giấy báo tin mộ liệt sĩ số 

……. ngày ….. tháng ..... năm ….. 

 Giấy xác nhận mộ liệt sĩ do Ban quản lý nghĩa trang xã …………….. huyện …………. 

tỉnh ………….. cung cấp. 

 Giấy xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường hợp chưa xác định 

được mộ cụ thể trong nghĩa trang nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang. 

 Giấy báo tử ghi thông tin hy sinh tại ……………. 

 Giấy thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử ghi thông tin hy sinh tại 

………… 

Đi cùng tôi có.... người: 

Họ và tên người thứ 1: ………………………….. Năm sinh ……………………………… 

Số CMTND ………….. Ngày cấp ……………. Nơi cấp ……………………………….. 

Họ và tên người thứ 2: …………………….. Năm sinh ……………………………… 

Số CMTND ………….. Ngày cấp ……………. Nơi cấp ……………………………….. 

Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ……….. tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ 

gia đình tôi theo nguyện vọng trình bày trong đơn. 

Tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước và thực hiện đầy đủ các 

thủ tục về thăm viếng mộ liệt sĩ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. 

…., ngày .... tháng .... năm .... 

Xác nhận của UBND cấp xã nơi cƣ trú 

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) 

…., ngày ... .tháng .... năm .... 

Ngƣời viết đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Ghi chú: 
1
 Nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ 

2
 Chọn một trong những căn cứ dưới đây và điền đầy đủ thông tin vào chỗ trống. 

 

02. Thủ tục hỗ trợ ngƣời có công đi làm phƣơng tiện, dụng cụ trợ 

giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng 

 a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ đề nghị của 

đối tượng và Sổ quản lý cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình để cấp 

giấy giới thiệu đối tượng đi làm dụng cụ chỉnh hình hoặc phục hồi chức năng 

đến cơ sở cung cấp dụng cụ chỉnh hình hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ phục hồi 

chức năng gần nhất (mẫu số 03-GGT). 

- Bước 2: Căn cứ xác nhận của cơ sở cung cấp dụng cụ chỉnh hình hoặc 

cơ sở cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng vào giấy giới thiệu, Phòng Lao động 

- Thương binh và Xã hội thực hiện thanh toán tiền đi lại và tiền ăn cho đối 

tượng. 

 b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp 

 c) Thành phần, số lƣợng:  

 * Thành phần hồ sơ: 

  Đề nghị của đối tượng và Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ 

chỉnh hình. 

 * Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định 

 đ Đối tƣợng thực hiện: Đối tượng người có công 

 e) Cơ quan thực hiện:  

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội. 

 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 - Cơ quan phối hợp: Không 

 g) Kết quả thực hiện: Tiền hỗ trợ đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp 

chỉnh hình, phục hồi chức năng. 
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 h) Phí, Lệ phí: Không 

 i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không 

 k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 03-GGT, Thông tư liên tịch số  

13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014. 

 l) Căn cứ pháp lý : 

 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; 

 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lênh ưu đãi Người có công với 

cách mạng; 

 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 

hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe,cấp phương tiện trợ giúp, dụng 

cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các 

công trình nghi công liệt sĩ. 
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Mẫu số 03-GGT  

(Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính) 

 

……………………. 

…………………….. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: ………/LĐTBXH ………, ngày … tháng … năm ……. 

 

GIẤY GIỚI THIỆU 

…………………………………… trân trọng giới thiệu: 

Ông (bà)  ............................................................................................................  

Trú quán tại:  ......................................................................................................  

Số CMTND ……………… Ngày cấp ……………. Nơi cấp . ............................  

Là:  .....................................................................................................................  

Đến  ....................................................................................................................  

Về việc:  .............................................................................................................  

 ...........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................  

Khoảng cách từ...(1) ……… đến...(2) ……. là: ……….. km 

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện cho ông (bà) ………………………............. 

Giấy này có giá trị đến hết ngày …………………………………………../. 

 

….., ngày … tháng … năm … 

Xác nhận của nơi đƣợc giới thiệu đến 

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) 

….., ngày … tháng … năm … 

THỦ TRƢỞNG 

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: 
(1) Nơi cấp giấy giới thiệu 

(2) Nơi được giới thiệu đến để liên hệ công việc 

 

 

 

 

 


