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THÔNG BÁO
Tiếp tục lập hồ sơ theo Quyết định 290, 142, 62, 49 

của Thủ tướng chính phủ

Thực hiện Công văn số 489/UBND-QS ngày 15/9/2022 của UBND huyện về 
việc giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng theo Quyết định 290, 142, 62, 49 của Thủ 
tướng chính phủ;
 Để đảm bảo giải quyết đầy đủ chế độ chính sách đối với các đối tượng theo 
Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ về hế 
độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; Quyết định 
số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế 
độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm 
công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; Quyết định số 
62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách 
đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở 
Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; 
Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một 
số 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, UBND xã 
Thăng Phước thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thuộc các đối tượng trên như sau:

- Thời gian tiếp nhận và kê khai thông tin từ nay đến hết 25/10/2022 (trong 
giờ hành chính các ngày làm việc).

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn kê khai: Ban Chỉ huy Quân sự xã 
Thăng Phước.

Vậy, UBND xã Thăng Phước đề nghị các thành viên của Hội đồng chính sách 
xã, Mặt trận, các hội, đoàn thể xã, Trưởng các thôn thông báo rộng rãi thông tin đến 
với Nhân dân (là đối tượng theo quy định) được biết và lập thủ tục hồ sơ đúng thời 
gian theo thông báo. Sau thời gian trên, mọi thắc mắc về hồ sơ liên quan UBND xã 
Thăng Phước không xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
- TT Đảng ủy, HĐND;
- Các ngành, Mặt trận, đoàn thể xã;
- Hội đồng chính sách xã;
- Cổng TTĐT xã;
- Trưởng các thôn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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