
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
VÀ XÃ HỘI  

         Số:        /SLĐTBXH-NCC 

V/v: hướng dẫn hoàn thiện lại hồ sơ đề nghị 

hưởng chế độ ưu đãi chất độc hóa học. 

     Lạng Sơn, ngày     tháng 01 năm 2020 

  

Kính gửi: Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội- Dân tộc  

huyện Hữu Lũng 

 

Sở Lao động – Thương binh và xã hội nhận được Công văn số 191/LĐTBXH-

DT, 194/LĐTBXH-DT,195/LĐTBXH-DT ngày 26/12/2019 của Phòng Lao động, 

Thương binh, Xã hội- Dân tộc huyện Hữu Lũng kèm 03 hồ sơ của bà Trần Thị Núi,  

ông Trần Xuân Lễ và bà Trần Lệ Hằng về việc đề nghị hưởng chế độ ưu đãi đối với 

người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học. 

Sau khi xem xét, thẩm định và  đối chiếu với các quy định tại Thông tư liên tịch 

số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 06 năm 2016 của liên Bộ Y tế – Bộ 

Lao động – Thương binh và xã hội; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến 

như sau: 

1. Hồ sơ của bà Trần Thị Núi : 

- Yêu cầu bổ sung :  

+Bản chính Giấy xác nhận số 467/2008/GXN ngày 10/11/2008 của cơ quan chính 

trị - Bộ Quốc phòng; 

+Giấy xác nhận dị dạng, dị tật bẩm sinh của các cơ sở y tế công lập từ tuyến xã, 

phường, thị trấn trở lên theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 

20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH đối với đối tượng chưa khám bệnh, chữa bệnh về các 

dị dạng, dị tật có trong Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TTLT-BYT-

BLĐTBXH. 

Các giấy tờ trên do Thủ trưởng đơn vị hoặc người được ủy quyền ký tên, đóng 

dấu của đơn vị và được Sở LĐTBXH sao và xác nhận. 

2. Hồ sơ của bàTrần Lệ Hằng (là con đẻ ông Trần Xuân Lễ)  bị dị tật bẩm 

sinh: 

Yêu cầu bổ sung : Bản sao giấy khai sinh ; Giấy xác nhận dị dạng, dị tật bẩm sinh 

của các cơ sở y tế công lập từ tuyến xã, phường, thị trấn trở lên theo mẫu quy định tại 

Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH. 
 



 
 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Lạng Sơn chuyển trả lại 03 bộ hồ sơ (gửi 

kèm công văn này) và đề nghị Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội- Dân tộc huyện 

Hữu Lũng hướng dẫn đối tượng hoàn thiện lại hồ sơ./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT-NCC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

  

 
Nguyễn Quang Tuấn 
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