
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAṆG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Laṇg Sơn, ngày          tháng 8 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên  

xung phong đã hoàn thành nhiêṃ vu ̣trong kháng chiến 

CHỦ TIC̣H ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAṆG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH- BTC-BNV ngày 16 

tháng 4 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ 

Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg 

ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ taị Tờ trình số 418/TTr-SNV ngày           

20 tháng 8 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 01 trường hợp thanh niên 

xung phong đa ̃hoàn thành nhiêṃ vu ̣trong kháng chiến, cụ thể: 

Bà Nguyễn Thị Hoa, năm sinh: 1955; 

Nguyên quán: xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; 

Hô ̣khẩu thường trú: thôn Tẩu Lìn, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng 

Sơn; 

Đơn vi ̣TNXP tham gia: C572-N57-P24;  

Số năm tính hưởng chế đô:̣ 03 năm 01 tháng (từ tháng 6/1972 đến tháng 

7/1975); 

Số tiền trơ ̣ cấp: 3.700.000 đồng (Ba triêụ, bảy trăm nghìn đồng chẵn), 

nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách Trung ương đảm bảo. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài 

chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung 

phong, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và bà Nguyễn Thị Hoa chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                         
- Như Điều 3;           

- TT HĐND tỉnh;                   

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND huyêṇ Cao Lộc; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các phòng KGVX, THNC, TT THCB; 

- Lưu: VT (HXĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TIC̣H 

 

 
 

 

Dương Xuân Huyên 
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