
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND-LĐTBXHDT 

V/v tăng cường thực hiện xác 

định mức độ khuyết tật và cấp 

giấy xác nhận khuyết tật trên địa 

bàn huyện Hữu Lũng 

Hữu Lũng, ngày      tháng  02  năm 2022 

      
 

       Kính gửi:   

- Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện;  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 200/SLĐTBXH-BTXHTE ngày 11/02/2022 của 

Sở Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường 

thực hiện xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn;  

Để có cơ sở báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh về việc 

triển khai thực hiện xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật 

cho người khuyết tật trên địa bàn huyện theo Thông tư số 01/2019/TT-

BLĐTBXH, ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy 

định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết 

tật thực hiện. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Lao động, Thương binh, xã 

hội – Dân tộc; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp triển khai, thực hiện 

một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát lại toàn bộ số người chưa được 

cấp giấy xác nhận khuyết tật, đặc biệt là người khuyết tật nhẹ theo đúng quy 

định tại Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019. Nếu xã, thị trấn 

nào chưa cấp giấy xác nhận cho người khuyết tật nhẹ theo đúng quy định, yêu 

cầu có giải pháp cấp giấy xác nhận kịp thời trong tháng 02/2022. 

2. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện phối hợp với 

UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định 

xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của 

Luật Người khuyết tật, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Thông 

tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội trên địa bàn. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện. Báo cáo kết quả thực hiện việc rà soát gửi về UBND huyện (qua phòng 

Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện) trước ngày 25/3/2022. Bản 

mềm gửi theo địa chỉ gmail: tvtcphamthihoanglan@gmail.com để tổng hợp báo 

cáo gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn theo quy định./. 
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Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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