
ỦY BAN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN DẦU TIẾNG                Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-UBND                 Dầu Tiếng, ngày        tháng       năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn Ban Chỉ đạo xác nhận người có công huyện Dầu Tiếng 

   

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Hướng dẫn số 339/SLĐTBXH-NCC ngày 04/3/2016 của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện hướng dẫn xác nhận 

liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh 

không còn giấy tờ; 

  Xét Tờ trình số /TTr-LĐTBXH ngày   /     /         của Trưởng Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội huyện, 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo xác nhận người có công huyện Dầu Tiếng, 

gồm các ông (bà) có tên và giữ chức vụ sau: 

1. Chủ tịch UBND huyện: Trưởng ban. 

2. Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: Phó Trưởng ban 

Thường trực. 

3. Trưởng Công an huyện: Phó Trưởng ban. 

4. Chính trị viên/ BCH Quân sự huyện:  Phó Trưởng ban. 

5. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Thành viên. 

6. Trưởng Phòng Nội vụ: Thành viên. 

7. Trưởng Phòng Y tế: Thành viên. 

8. Phó Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: Thành viên. 

9. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện: Thành viên. 

10. Chủ tịch Hội người Cao tuổi huyện: Thành viên. 

11. Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong huyện: Thành viên. 

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo gồm: 

1. Cán bộ Công an huyện. 

2. Trợ lý Chính trị/ Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 

3. Cán bộ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội. 



Điều 2. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân huyện 

tăng cường công tác tuyên truyền; hướng dẫn công tác lập, tổ chức xét duyệt hồ 

sơ người có công với cách mạng; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và xử lý sai phạm trong lĩnh vực người có công trên địa bàn theo đúng quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện, Trưởng phòng Lao 

động – Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này, kể từ ngày ký. 

Quyết định này thay thế Quyết định số     /QĐ-UBND ngày    /   /     của 

Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng./. 

Nơi nhận:                               CHỦ TỊCH  
- TT.HU, TT.HĐND; 

- CT, PCT; 

- Như điều 3;   

- LĐVP, CV; 

- Lưu: VT.         


