
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

Số:           /SLĐTBXH- NCC 
V/v hướng dẫn thực hiện kinh phí hỗ trợ  

cho đối tượng vợ liệt sĩ đi lấy chồng khác 

do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 

Lạng Sơn, ngày      tháng  8 năm 2020 

 

Kính gửi:  

       -  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố; 

       -  Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện. 

 

Thực hiện công văn số 2830/LĐTBXH- NCC ngày 30/7/2020 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người có 

công với cách mạng và thân nhân theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 

15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

Ngày 11 tháng 8 năm 2020 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã 

ban hành Công văn số 1349/SLĐTBXH-NCC về việc hướng dẫn thực hiện 

kinh phí hỗ trợ cho người có công với cách mạng và thân nhân theo Nghị quyết 

số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện như 

sau: 

Do các đối tượng vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc lấy vợ khác đã được 

từ nguồn kinh phí đã được phê duyệt tại Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 

30/7/2020 của UBND tỉnh, nên vẫn chi trả và quyết toán kinh phí theo nguồn 

được cấp từ UBMTTQ tỉnh Lạng sơn. 

Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, phòng Lao 

động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện không thực hiện theo hướng dẫn tại 

công văn số 1349/SLĐTBXH-NCC ngày 11/8/2020 của Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội đã ban hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND các huyện, TP; 

- Lãnh đạo Sở; 

- CVP sở; P. KHTC; 

- P. BTXH-TE; 

- Lưu: VT, NCC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Tuấn 
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