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Thực hiện Công văn số 607/SLĐTBXH-NCC ngày 20/4/2022 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai một số chế độ ưu 

đãi đối với người có công theo Nghị định số 131/NĐ-CP của Chính phủ. 

 UBND thành phố yêu cầu UBND các phường, xã kịp thời triển khai tuyên 

truyền, phổ biến một số điểm mới cần lưu ý trong thực hiện chế độ, chính sách ưu 

đãi đối với người có công theo Nghị định 131/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

 1. Quy định hưởng thêm chế độ trợ cấp đối với thương binh (Điều 43, 

44,  Nghị định 131/2021/NĐ-CP) 

 a. Hưởng thêm chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh 

quy định tại Điều 43, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP: Áp dụng đối với các đối 

tượng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận là thương binh và bệnh binh, tuy 

nhiên chỉ được hưởng một chế độ trợ cấp bệnh binh hoặc thương binh (do trước 

đây quy định chỉ được hưởng một trong hai chế độ cao hơn). 

b. Hưởng thêm chế độ trợ cấp đối với thương binh đang hưởng chế độ mất 

sức lao động  quy định tại Điều 44, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP: Áp dụng đối 

với các đối tượng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận là thương binh và 

mất sức lao động, tuy nhiên chỉ được hưởng chế độ mất sức lao động (do trước đây 

quy định chỉ được hưởng một trong hai chế độ cao hơn). 

Đối với các trường hợp đủ điều kiện hưởng thêm chế độ theo quy định tại 

Điều 43, 44, Nghị định 131/2021/NĐ-CP nêu trên sẽ được hưởng thêm chế độ trợ 

cấp thương binh kể từ tháng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết 

định. Do đó UBND các phường, xã tổ chức tuyên truyền, rà soát, hướng dẫn đối 

tượng làm đơn đề nghị theo mẫu số 19, Phụ lục I, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. 

 2. Chế độ thờ cúng liệt sĩ (Điều 28, Nghị định 131/2021/NĐ-CP) 

- Rà soát trường hợp thay đổi về người thờ cúng hoặc trường hợp liệt sĩ không 

còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng (hồ sơ tăng mới), hướng dẫn 

lập hồ sơ, thủ tục giải quyết trợ cấp thờ cúng liệt sĩ theo quy định tại Điều 28, Nghị 

định 131/0221/NĐ-CP. 

- Rà soát lập danh sách đề nghị trợ cấp thờ cúng liệt sĩ năm 2022 đối với 

những trường hợp không có sự thay đổi về người thờ cúng so với năm 2021 gửi về 

phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố để giải quyết theo quy định. 



 3. Chế độ trang cấp dụng cụ chỉnh hình (Điều 88, Điều 89, Điều 90, Nghị 

định số 131/2021/NĐ-CP) 

- Hướng dẫn người có công, thân nhân liệt sĩ, con đẻ của người HĐKC bị 

nhiễm CĐHH thuộc diện được hưởng trang cấp dụng cụ chỉnh hình (hồ sơ đủ điều 

kiện tăng mới) lập hồ sơ đề nghị cấp Sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ 

chỉnh hình theo quy định tại Điều 90, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. 

- Rà soát lập danh sách người có công đến niên hạn hưởng trợ cấp phương 

tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình năm 2022, gửi về phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội thành phố để trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh ban hành 

quyết định cấp tiền mua phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình cho người có 

công theo quy định. 

 4. Di chuyển hồ sơ người có công 

Theo Điều 131, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP có quy định về việc di chuyển 

hồ sơ người có công: Cá nhân làm đơn đề nghị theo mẫu gửi đến Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ kèm theo bản sao được chứng thực từ 

căn cước công dân hoặc giấy xác nhận của cơ quan đăng ký cư trú. 

Hiện nay việc quản lý, cập nhật thông tin người có công trên địa bàn thành 

phố do Phòng Lao động - Thương binh, Xã hội thành phố trực tiếp theo dõi. Do đó 

khi cá nhân có nhu cầu làm thủ tục di chuyển hồ sơ người có công, yêu cầu UBND 

các phường, xã hướng dẫn đối tượng thực hiện như sau: 

- Cá nhân làm đơn đề nghị di chuyển hồ sơ kèm theo các giấy tờ: Bản sao 

chứng thực từ căn cước công dân hoặc giấy xác nhận của cơ quan đăng ký cư trú. 

- Phiếu báo di chuyển của UBND các phường, xã chuyển đến phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội thành phố. 

- Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội thành phố kiểm tra hồ sơ chuyển 

đến Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn. 

- Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm kiểm 

tra, hoàn tất hồ sơ di chuyển và gửi bảo đảm qua đường bưu điện đến Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội nơi cá nhân di chuyển đến cư trú. 

5. Chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học  

 - Quy định tại Khoản 2, Điều 56, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP: Áp dụng 

đối với đối tượng người tham gia kháng chiến có con đẻ bị dị dạng, dị tật đã được 

hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất 

độc hóa học tuy nhiên bố (mẹ) chưa được hưởng chế độ theo quy định.  

- Quy định tại Khoản 3, Điều 56, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP: Áp dụng 

đối với trường hợp người hoạt động kháng chiến có vợ hoặc có chồng nhưng 

không có con đẻ.  

Đây là một số quy định mới về chế độ, thủ tục, hồ sơ đối với người hoạt động 

kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Yêu cầu UBND các phường, xã thực hiện 

tuyên truyền, rà soát, hướng dẫn, tổng hợp và lập danh sách kèm theo các giấy tờ 



quy định gửi về phòng Lao động –Thương binh và Xã hội thành phố để kịp thời 

xem xét, giải quyết chế độ cho đối tượng. 

6. UBND các phường, xã tiếp tục rà soát hướng dẫn các trường hợp đủ điều 

kiện giải quyết các chế độ ưu đãi đối với: thương binh, người HĐKC bị nhiễm 

CĐHH, người HĐKC bị địch bắt tù đày… và triển khai thực hiện đảm bảo các chế 

độ ưu đãi khác đối với người có công như: Bảo hiểm y tế, điều dưỡng phục hồi sức 

khỏe, thăm viếng, di chuyển hài cốt liệt sĩ… theo quy định tại Nghị định 

131/2021/NĐ-CP. 

Trên đây là một số nội dung chế độ chính sách mới, quan trọng đối với người 

có công với cách mạng. UBND thành phố yêu cầu UBND các phường, xã nghiêm 

túc, khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện.  

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các phường, xã kịp 

thời phản ánh về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố (qua số điện 

thoại: 0205.3811399) để được trao đổi, hướng dẫn, phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành ủy (B/c); 

- CT, PCT UBND TP; 

- TT HĐND TP; 

- UBMTTQ và các đoàn thể; 

- Phòng LĐTBXH TP; 

- CPVP, CVVX; 

- Trang TTĐT TP: 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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