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XÃ CHI LĂNG BẮC

Số: 06/QĐ-UBND

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

Chi Lăng Bắc, ngày 15 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Hội đồng chính sách thực hiện chế độ, chính sách đối với 

Quân nhân, Công nhân viên quốc phòng, Dân công Hỏa tuyến tham gia kháng 
chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ 

Quốc tế 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CHI LĂNG BẮC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi bổ xung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
Chính quyền địa phương ngày 20 tháng 11 năm 2019          

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ 
Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở CamPuChia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 
1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

Căn cứ thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT – BQP - BLĐTBXH - BTC ngày 05 
tháng 01 năm 2012 của liên bộ: Quốc phòng, lao động – thương binh và xã hội, tài chính 
hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ về thực hiện chế độ, chính sách đối với Dân công hỏa tuyến tham gia 
kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc 
tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn 
thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ 
về thực hiện chế độ chính sách đối với Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến 
chống Pháp, chống Mỹ chiến tranh báo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế;

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng chính sách thực hiện chế độ, chính sách đối với 
Quân nhân, Công nhân viên quốc phòng, Dân công Hỏa tuyến tham gia kháng 
chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc 
tế gồm các ông bà có tên sau:



01. Ông Đoàn Minh Đức Chủ tịch UBND xã· Chủ tịch Hội đồng;
02. Ông Nguyễn Văn Công Chỉ huy trưởng BCHQS xã· Phó chủ tịch Hội đồng
03. Ông Bùi Đăng Chăm Trưởng công an xã. ủy viên;
04. Bà Vũ Thị Thùy Cán bộ LĐTBXH xã. ủy viên;
05. Bà Nguyễn Thị Mai Văn Phòng HĐND-UBND ủy viên;
06. Bà Đào Thị Thanh Công chức văn hóa TT - TT ủy viên;
07. Bà Vũ Thị Thúy Tài chính - kế toán ủy viên;
08. Ông Vũ Văn Hạnh Trưởng thôn Phương Khê ủy viên;
09. Ông Vũ Văn Lượng Trưởng thôn Tào Khê ủy viên;
10. Ông Nguyễn Minh Đức Trưởng thôn Phú Khê ủy viên;

Mời các ông , bà có tên sau tham gia vào Hội đồng chính sách:  

01. Ông Vũ Văn Tỏ Chủ tịch UBMTTQ xã; 
02. Ông Vũ Văn Thu Chủ tịch Hội CCB xã;
03. Ông Ngô Thanh Tuyền Chủ tịch Hội NCT xã;
04. Ông Hoàng Văn Đĩnh Chủ tịch Hội CTNXP xã. 

Điều 2. Hội đồng chính sách xã có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai 
thực hiện chế độ, chính sách đối với Quân nhân, Công nhân viên quốc phòng, Dân 
công Hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ 
Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế trên toàn địa bàn xã theo đúng quy định hiện 
hành.

Hội đồng chính sách hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau 
khi hoàn thành nhiệm vụ. Chủ tịch Hội đồng được phép dùng con dấu của ủy ban 
nhân dân xã. 

Điều 3. Văn phòng HĐND - UBND xã, các ông, bà có tên trong điều 1 chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo huyện Thanh Miện;
- TT Đảng ủy, TTHĐND xã ( Để báo cáo);
- Như điều 3;
- Lưu VP.

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH

                                        
   
                          Đoàn Minh Đức
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