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Thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách 
mạng (có văn bản gửi kèm). 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố khẩn trương triển khai thực hiện nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người 
có công với cách mạng tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp, địa phương, và Nhân dân trên địa bàn bảo đảm kịp thời, đúng quy định. 

2. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 
số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ tại cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, địa phương mình; kịp thời tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền của 
Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo triển khai thực hiện 

Nghị định của Chính phủ trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Định kỳ hằng năm báo 
cáo kết quả triển khai thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tổng hợp). 

3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo định kỳ hằng năm với Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh về số lượng người có công đang quản 

lý và các nội dung khác liên quan theo đúng quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-
CP ngày 30/12/2021./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- PCT UBND tỉnh Hoàng Việt Phương;   
- Chánh VP UBND tỉnh; 
- Như trên; (thực hiện) 
- Các PCVP UBND tỉnh; 
- Phòng THVX; 

- Lưu: VT, THVX (Ntg). 

  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Ngô Mạnh Hùng 

          Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 
- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

(Báo cáo) 
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