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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 

  
 

Ngày 25/4/2022, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì 

cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét Báo cáo số 14/BC-

SLĐTBXH ngày 24/3/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về 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. Tham dự họp có lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, 

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc 

da cam/dioxin tỉnh, UBND các huyện Cao Lộc, Tràng Định, Văn Lãng, Lộc 

Bình, Chi Lăng và UBND thành phố Lạng Sơn. 

Sau khi nghe Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo, ý 

kiến tham gia của các thành phần dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Việc ban hành và triển khai thực hiện chính sách hưởng chế độ người 

hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học của Đảng, Nhà nước là chủ 

trương đúng đắn, nhân văn, thể hiện sự tri ân đối với những người đã có công 

với cách mạng; việc thực hiện đúng, đủ, kịp thời chính sách là việc làm hết sức 

có ý nghĩa và phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.  

2. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội đã chủ trì phối hợp, hướng dẫn việc rà soát, đánh giá 

từng trường hợp cụ thể, tổ chức lấy ý kiến cộng đồng tại các khu dân cư (nơi cư 

trú của người đã hưởng chế độ) để đánh giá về điều kiện, hoàn cảnh của từng 

trường hợp theo đúng chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Thông báo số 1555-

TB/VPTU ngày 18/02/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy. 

3. Trong 118 trường hợp thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

đã kết luận không đủ điều kiện hưởng theo quy định: 

a) Đến nay đã có 08 đối tượng bổ sung được giấy tờ chứng minh vùng 

miền đủ điều kiện tiếp tục hưởng trợ cấp, yêu cầu Sở Lao động - Thương binh 
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và Xã hội thực hiện ngay việc khôi phục chế độ trợ cấp ưu đãi cho các trường 

hợp trên theo quy định; đồng thời giải quyết truy lĩnh kinh phí trong thời gian 

đình chỉ cho các đối tượng đủ điều kiện hưởng trở lại theo đúng quy định. 

b) Đối với 02 trường hợp (01 đối tượng đề nghị giới thiệu đi khám, giám 

định, 01 đối tượng cần tiếp tục xác minh), giao Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội khẩn trương phối hợp củng cố hồ sơ và xác định kết luận cuối cùng. 

c) Đối với các trường hợp đã xác định không đủ hồ sơ, điều kiện tiếp tục 

hưởng trợ cấp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cấp có thẩm 

quyền ban hành quyết định đình chỉ và thu hồi các khoản trợ cấp đối tượng 

hưởng sai theo quy định của pháp luật. 

4. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành 

phố rà soát, hướng dẫn các trường hợp bị đình chỉ nhưng đủ điều kiện hưởng các 

chế độ bảo trợ xã hội, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ hưởng chế độ bảo trợ xã hội 

trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định trong tháng 5/2022. 

5. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tạo điều kiện, quan tâm hỗ trợ 

các đối tượng trong việc tiếp tục thu thập giấy tờ, tài liệu minh chứng để bổ sung 

hồ sơ; nếu hồ sơ đủ điều kiện thì khẩn trương đề nghị cấp có thẩm quyền xem 

xét quyết định cho hưởng chế độ theo quy định. 

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

a) Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố và Hội Nạn nhân 

chất độc dacam/dioxin tỉnh và các cơ quan có liên quan 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; đồng thời tuyên truyền trong 

cộng đồng dân cư, nhất là nơi cư trú của các trường hợp bị đình chỉ chế độ để 

mọi 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, giả mạo, khai man để được hưởng trợ cấp của Nhà nước. 

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan dự thảo Báo cáo của 

Ban cán sự đảng UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện đối với nội dung 

trên, trình UBND tỉnh trong tháng 9/2022 để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. 

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, tham mưu cho cấp có thẩm 

quyền xem xét kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan dẫn đến 

việc sai sót trên, bảo đảm theo đúng quy định. 

7. Trong quá trình triển khai thực hiện các quyết định đình chỉ chế độ và 

thu hồi kinh phí nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị báo 
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cáo cụ thể về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận:                       
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; UBKT Tỉnh ủy; 

- Thành phần dự họp theo GM số 152/GM-UBND  

- C, PCVP UBND tỉnh,  

 các Phòng: KT, KGVX, THNC; 

- Lưu: VT, KGVX (ĐDĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Đồng 
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