
Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 465/SNV-XDCQ ngày 22/4/2022 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn về việc rà soát, giải quyết chế độ, chính sách đối với TNXP đã hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, 

thị trấn triển khai một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Đối với các trường hợp đã được hưởng chế độ, chính sách 

UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, xác nhận đã đầy đủ các trường hợp 

được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg. Trong trường 

hợp nếu có sai sót, đề nghị hoàn thiện hồ sơ để điểu chỉnh, bổ sung theo quy định. 

(Danh sách chi tiết theo phụ lục I đính kèm) 

2. Đối với các trường hợp chưa được hưởng chế độ, chính sách 

Trên cơ sở Công văn số 555/CV-TNXP ngày 10/3/2022 của Hội cựu TNXP về 

thẩm định giải quyết chế độ chính sách đối với TNXP và các trường hợp khác 

thuộc diện được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số  40/2011/QĐ-TTg1, 

UBND các xã, thị trấn hướng dẫn cá nhân (hoặc thân nhân) hoàn thiện hồ sơ, thẩm 

định điều kiện và lập danh sách (theo Phụ lục II đính kèm) để giải quyết dứt điểm 

trong năm 2022. 

Danh sách, hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với TNXP đã hoàn 

thành nghĩa vụ trong kháng chiến (kể cả các trường hợp đề nghị điều chỉnh, bổ 

sung, nếu có) gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 

10/6/2022 để thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.  

 Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với TNXP là chủ trương lớn của Đảng 

và Nhà nước, vì vậy, trong quá trình tổ chức thực hiện, yêu cầu UBND các xã, thị 

trấn tiến hành rà soát, tổ chức thực hiện, tạo thuận lợi cho đối tượng TNXP và đảm 

bảo dân chủ, công khai, chính xác, đúng thời gian quy định. 

(Công văn số 6191/BNV-CTTN của Bộ Nội vụ và Công văn số 555/CV-TNXP của 

Hội Cựu TNXP tỉnh đính kèm trên hệ thống VNPT-iOffice) 

                                      
1 Các trường hợp tập trung tham gia kháng chiến trong thời gian từ ngày 15/7/1950 đến 30/4/1975 đã 

hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương mà không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao 

động, chế độ bệnh binh, chế độ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, chế độ người hoạt 

động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-NV Văn Quan, ngày       tháng 5 năm 2022 
V/v rà soát, giải quyết chế độ, 

chính sách đối với TNXP đã 

hoàn thành nhiệm vụ trong 

kháng chiến 
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 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn quan tâm, phối hợp./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng LĐTBXH-DT; 

- Phòng TC-KH; 

- Huyện đoàn; 

- Hội cựu TNXP huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 
 

Lương Mai Tú 
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