
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN LÃNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 2826/UBND-VP Văn Lãng, ngày 13 tháng 11  năm 2018 

V/v tiếp tục thực hiện chế độ 

đối với cựu thanh niên xung 

phong đã hoàn thành nhiệm vụ 

trong kháng chiến 

 

 

 Kính gửi:  

        -  Phòng Nội vụ huyện; 

                  -  Phòng LĐ,TB,XH-DT huyện; 

                  -  Hội cựu TNXP huyện. 

  

 Thực hiện Công văn số 4463/VP-KGVX ngày 07/11/2018 của Văn phòng 

UBND và HĐND tỉnh Lạng Sơn về việc xem xét thực hiện chế độ đối với thanh 

niên xung phong, cựu thanh niên xung phong; Công văn số 1177/SNV-

XDCQ&CTTN ngày 09/11/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục 

thực hiện chế độ đối với cựu thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ 

trong kháng chiến. 

 Sau khi xem xét, nghiên cứu nội dung Công văn trên, Chủ tịch UBND 

huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao cho Phòng Nội vụ huyện chủ trì, phối hợp 

với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; Hội cựu TNXP huyện, 

UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát toàn bộ đối tượng Cựu TNXP hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách 

(theo thống kê tại báo cáo số 97/BC-TNXP gửi kèm) lập hồ sơ đề nghị gửi về Sở 

Nội vụ theo nội dung yêu cầu tại Công văn trên. Thời gian hoàn thành trước 

ngày  19/11/2018. 

(Gửi kèm Công văn số 4463/VP-KGVX ngày 07/11/2018; Công văn số 

1177/SNV-XDCQ&CTTN ngày 09/11/2018). 

Đề nghị các đơn vị trên tổ chức triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C,PVP; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tám 
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