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QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông đối với một số 

thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công 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 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29/6/2005; 
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 
cách mạng ngày 16/7/2012; 

Căn cứ 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 Lệnh ưu đãi người có 
công với cách mạng; 

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên 
thông tại cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương; 

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 15/5/2013 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực 
hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân; 

Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực 
hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 
30/6/2016 của liên Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn 
khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc 
hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ; 

Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Người 
có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ 
trình số 90/TTr-SLĐTBXH ngày 30/6/2017, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
 
 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện theo cơ 
chế một cửa liên thông đối với một số thủ tục hành chính lĩnh vực Người có 
công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được đăng 
tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Lao động – 
Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tư pháp; Chủ tịch UBND các 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; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Các PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: TH, KGVX, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (HTMĐ) 

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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