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Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
 

Thực hiện Công văn số 1039/LĐTBXH-TTr ngày 14/4/2021 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc xử lý hồ sơ sai sót qua thanh tra; đồng chí 

Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trưc̣ UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội (sau đây viết tắt là LĐTBXH) như sau: 

1. Đối với những trường hợp đã có đủ căn cứ pháp lý xác định sai phạm, 

không đủ điều kiện hưởng chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm 

chất độc hóa học: yêu cầu Sở LĐTBXH ban hành quyết định đình chỉ chế độ, thu 

hồi trợ cấp nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật các đối tượng do 

Sở LĐTBXH ban hành quyết định cho hưởng; dự thảo quyết định, trình Chủ tịch 

UBND tỉnh đình chỉ chế độ và thu hồi trợ cấp các trường hợp do Chủ tịch UBND 

tỉnh ban hành quyết định cho hưởng. 

2. Đối với những trường hợp con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học nhưng không bị dị dạng, dị tật bẩm sinh hoặc chỉ bị dị 

dạng, dị tật nhẹ còn khả năng lao động, đang công tác trong các cơ quan nhà nước, 

doanh nghiệp: yêu cầu Sở LĐTBXH nghiên cứu kỹ quy định tại các văn bản liên 

quan, trên nguyên tắc hồ sơ xác lập theo văn bản nào thì áp dụng văn bản đó theo 

chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ LĐTBXH tại Công văn trên; theo dõi, báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh việc thực hiện thu hồi các khoản trợ cấp đối tượng hưởng sai, nộp ngân 

sách nhà nước theo quy định tại Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 09/9/2018 của 

Chính phủ; hoàn thiện, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định các nội dung trên 

trước ngày 10/5/2021. 

3. Sở LĐTBXH chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện 

làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích đối với các đối tượng bị đình chỉ chế độ và 

hoàn trả các khoản trợ cấp đã hưởng sai, tạo đồng thuận trong triển khai thực hiện. 

(Công văn số 1039/LĐTBXH-TTr gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: TC, YT, TTr, CAT; 

- Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NCD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Dương Công Hiệp 
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