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Số:         /UBND-LĐTBXHDT 
V/v phối hợp thực hiện nhiệm vụ 

UBND tỉnh giao tại Thông báo số 

235/TB-UBND 

Hữu Lũng, ngày       tháng 5 năm 2022 
 

 

Kính gửi:   - Phòng Lao động , Thương binh, Xã hội - Dân tộc  

 - UBND các xã Đồng Tân, Minh Sơn, Nhật Tiến và Thị 

trấn Hữu Lũng. 
 

Thực hiện Thông báo  số 235/TB-UBND ngày 29/4/2022  thông báo Kết 

luận cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét kết quả thực hiện 

Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về phương án xử lý hồ sơ hưởng chế độ người 

hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học sau thanh tra; Công văn số 

712/SLĐTBXH-NCC ngày 06/5/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Thông 

báo số 235/TB-UBND. UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một 

số nội dung sau: 

1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn có đối tượng 

bị đình chỉ chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học sau 

thanh tra tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích đối với các trường 

hợp bị đình chỉ chế độ trợ cấp.  

- Thực hiện rà soát, xem xét kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân 

có liên quan dẫn đến việc sai sót qua thanh tra, tổng hợp báo cáo kết quả rà soát, 

xem xét kiểm điểm trách nhiệm của cấp xã, tham mưu cho UBND huyện xây dựng 

báo cáo kết quả gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đúng thời gian quy 

định.  

2. UBND các xã, thị trấn 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích đối với các trường 

hợp bị đình chỉ chế độ trợ cấp để tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện.  

- Thực hiện tuyên truyền trong cộng đồng dân cư nơi cư trú của các trường 

hợp bị đình chỉ chế độ, để người dân hiểu bản chất của việc đình chỉ chế độ trợ 

cấp là do việc thay đổi quy định của pháp luật về thành phần hồ sơ, thủ tục hưởng 

chế độ, tuy nhiên các trường hợp này chưa kịp thời bổ sung đầy đủ các giấy tờ, tài 

liệu có liên quan; các trường hợp bị đình chỉ hưởng chế độ, thu hồi kinh phí chưa 

phát hiện có hành vi trục lợi chính sách, giải mạo, khai man để được hưởng trợ 

cấp của Nhà nước. 

- Thực hiện rà soát, xem xét kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân 

có liên quan dẫn đến việc sai sót trên, bảo đảm theo đúng quy định, báo cáo kết 
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quả gửi về UBND huyện (qua phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

huyện) trước ngày 15/6/2022 để tổng hợp.  

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

(Gửi kèm Thông báo số 235/TB-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh; 

Công văn số 712/SLĐTBXH-NCC ngày 06/5/2022 của Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội tỉnh)./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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