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TỈNH BÌNH THUẬN
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 04 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chi trả trợ cấp một lần cho đối tượng tham gia chiến tranh
bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào
sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 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 Campuchia, giúp bạn Lào sau
ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; Thông tư Liên
tịch số 01/2012/TTLT/BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Quốc
phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn
thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg;
Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số
2629/SLĐTBXH-NCC ngày 24 tháng 12 năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 03 (ba) trường hợp thuộc
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 theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày
09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng số tiền là 8.300.000 đồng (Tám
triệu, ba trăm ngàn đồng), cụ thể như sau:
1. Ông Nguyễn Hung, sinh ngày 20/4/1957, thường trú tại xã Măng Tố,
huyện Tánh Linh; số tiền trợ cấp là 2.500.000 đồng (Hai triệu, năm trăm ngàn
đồng).
2. Bà Vũ Thị Liên, sinh ngày 01/01/1962, thường trú tại xã Đông Hà,
huyện Đức Linh; số tiền trợ cấp là 3.300.000 đồng (Ba triệu, ba trăm ngàn
đồng).
3. Ông Nguyễn Hữu Dược, sinh năm 1937, thường trú tại xã Tân Hà,
huyện Đức Linh; số tiền trợ cấp là 2.500.000 đồng (Hai triệu, năm trăm ngàn
đồng).

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ
quan, đơn vị liên quan thực hiện việc chi trả trợ cấp theo đúng quy.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động
- Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà
nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh, Chủ tịch UBND huyện Đức Linh
và cá nhân nêu tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Hải, Đ/c Hòa);
- Lưu: VT, KGVXNV. Bích.
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