
UBND HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

PHÒNG LAO ĐỘNG – TB&XH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:43/CV- LĐTBXH 

V/v thu hồi trợ cấp và các chế độ ưu đãi liên 

quan đến Người có công hưởng sai quy định 

 

                Xuân Trường, ngày  04 tháng 8 năm 2022 

                  

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

 

         Thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Sở Lao động - TB và XH tỉnh 

Nam Định về việc chấm dứt thực hiện chế độ ưu đãi  và thu hồi trợ cấp đối với các 

hồ sơ thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không 

đảm bảo pháp lý; UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện. Tuy nhiên đến nay việc chấp hành văn bản vẫn chưa nghiêm túc. 

Để việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn huyện đảm 

bảo theo quy định; đồng thời thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật trong việc 

xử lý các trường hợp trục lợi chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. 

Phòng Lao động – TB và XH huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn khẩn trương 

kiểm tra, rà soát và thực hiện nghiêm túc các chế độ ưu đãi liên quan đến người có 

công đã có quyết định đình chỉ và thu hồi trợ cấp của Sở Lao động – TB và XH 

tỉnh; đồng thời có biện pháp cương quyết yêu cầu các đối tượng hoàn trả số tiền 

hưởng sai quy định để nộp ngân sách nhà nước. Báo cáo kết quả thu hồi về phòng 

Lao động – TB và XH huyện (trước ngày 31/8/2022). 

Đối với các trường hợp có Quyết định đình chỉ, thu hồi nhưng đã từ trần yêu 

cầu lập Danh sách riêng báo cáo về phòng Lao động – TB&XH huyện trước ngày 

20/8/2022./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT. 

                                        TRƯỞNG PHÒNG 

                                                         
 

 

 

                                                         Đỗ Quốc Hội 
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