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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 2238/SNV-XDCQ&TN, ngày 30/9/2022 của Ủy 

ban nhân tỉnh Cao Bằng về việc nhận hồ sơ và giải quyết chế độ, chính sách đối 

với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

 Để đảm bảo quyền lợi về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong 

(TNXP) tham gia kháng chiến đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương và tiếp 

nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ được kịp thời. Ủy ban nhân dân (UBND) 

huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn triển khai, rà soát đối tượng Thanh niên 

xung phong (TNXP) hoặc thân nhân của TNXP (trường hợp TNXP đã từ trần) 

trên địa bàn; tổ chức thực hiện việc nhận hồ sơ, xét duyệt theo quy trình và tổng 

hợp hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết chế độ, chính sách kịp 

thời đối với TNXP tham gia kháng chiến với các nội dung như sau: 

1. Đối tượng, điều kiện nộp hồ sơ đề nghị 

a) Đối tượng: Cá nhân là Thanh niên xung phong (TNXP) hoặc thân nhân 

của TNXP (trường hợp TNXP đã từ trần) tham gia kháng chiến trong thời gian từ 

ngày 15/7/1950 đến ngày 30/4/1975 đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương. 

b) Điều kiện: Không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao 

động, chế độ bệnh binh, chế độ thương binh, người hưởng chính sách như thương 

binh, chế độ  người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo Quyết 

định số 40/2011/QĐ-TTg. 

2. Hồ sơ đề nghị 

Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-

BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012, gồm có: 

- Tờ trình; 

- Biên bản xác nhận hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp (lập theo mẫu số 02); 

- Danh sách trích ngang TNXP đề nghị hưởng chế độ (hàng tháng hoặc một 

lần) theo mẫu 4A, 4B, 4C; 

- Mỗi cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ kê khai: mẫu số 1A (đối với TNXP), 1B (đối 

với TNXP đã từ trần) hoặc 1C và các giấy tờ chứng minh là TNXP. 
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3. Trình tự, thời hạn nộp hồ sơ và giải quyết chế độ trợ cấp 

- Trình tự và thời hạn giải quyết chế độ trợ cấp thực hiện theo quy định tại 

Điều 5 Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 

16/4/2012. 

- Hồ sơ đề nghị hưởng chế độ của các cá nhân TNXP hoặc thân nhân TNXP 

nộp về Uỷ ban nhân dân huyện (qua phòng Nội vụ) chậm nhất ngày 15 tháng 10 

năm 2022 để tổng hợp trình Sở Nội vụ xem xét, quyết định. 

(Trường hợp các xã, thị trấn không có hồ sơ đề nghị hưởng chế độ của các 

cá nhân TNXP hoặc thân nhân của TNXP, đề nghị báo cáo bằng văn bản gửi về 

Phòng Nội vụ) 

Căn cứ nội dung trên, đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm, chủ động 

triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh kịp 

thời về Phòng Nội vụ để phối hợp giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Thẩm Văn Khiêm 
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