
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ QUANG KHẢI

Số :       /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quang Khải, ngày 24 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO
V/v hướng dẫn thủ tục hưởng thêm chế độ trợ cấp đối với thương binh 

đồng thời là bệnh binh và thương binh hưởng mất sức lao động

Căn cứ Nghị định 131/2021/NĐ-Cp ngày 30 tháng 12 năm 2021 quy định 
chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

Thực hiện Điều 43, 44 về quy định, thủ tục hưởng thêm một chế độ trợ cấp 
với thương binh đồng thời là bệnh binh, thương binh hưởng mất sức lao động.

Ủy ban nhân dân xã Quang Khải thông báo một số nội dung sau:  
Các ông, bà là thương binh đồng thời là bệnh binh đang hưởng chế độ bệnh 

binh; các ông, bà là thương binh đang hưởng mất sức lao động đến UBND xã 
gặp ông Phùng Trọng Quang, công chức Văn hóa – Xã hội để được hướng dẫn 
làm thủ tục hưởng thêm chế độ thương binh.

Thời gian: 1/2 ngày, từ 7 giờ 30 ngày 27 tháng 6 năm 2022 (tức thứ Hai). 
Vậy UBND xã Quang Khải thông báo để các ông, bà là thương binh đồng 

thời là bệnh binh đang hưởng chế độ bệnh binh; các ông, bà là thương binh đang 
hưởng mất sức lao động nắm được và triển khai thực hiện.

Quá thời gian trên, UBND xã không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ của 
các ông, bà thuộc đối tượng nêu trên./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Thiêm
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