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  Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 111/CV-HNN ngày 30 tháng 12 năm 2022 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc rà soát tổng hợp báo cáo số lượng người tham gia 

hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị mất giấy tờ chưa được thụ 

hưởng chính sách ưu đãi. 

 Ủy ban nhân dân huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát, 

tổng hợp báo cáo cụ thể như sau:  

 1. Tổng số người đã bị cắt chế độ từ trước đến nay (có danh sách cụ thể và 

thời gian bị cắt). 

 - Số không có đủ giấy tờ gốc...  

 - Số không đúng bệnh tật, giám định... 

 - Phiên hiệu đơn vị, địa bàn hoạt động. Những khó khăn, vướng mắc 

trong xác lập hồ sơ...v.v.  

 - Thực trạng về hoàn cảnh, sức khỏe...v.v.  

 2. Thời gian gửi báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Lao động – TBXH 

huyện trước ngày 20/02/2023). 

 - Các xã, thị trấn phối hợp với thôn, xóm rà soát cụ thể, chính xác các 

trường hợp hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị mất giấy tờ gốc 

chưa được hưởng chính sách ưu đãi; kịp thời gửi về UBND huyện đúng thời 

gian quy định.  

 Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu. VT. 
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