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

TỈNH AN GIANG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 947/QĐ-UBND 

 

An Giang,  ngày 28 tháng 4 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ Lĩnh vực Chính sách 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng được tiếp nhận tại 

UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ, về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-

CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều liên 

quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính; 

  Căn cứ Quyết định số 6184/QĐ-BQP ngày 28 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng về việc công bố bộ thủ tục hành chính hiện hành thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

bãi bỏ Lĩnh vực Chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc 

phòng được tiếp nhận tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

- Bãi bỏ 12 thủ tục hành chính trong Lĩnh vực Chính sách (BQP) tại phần 

XXXVI ban hành kèm theo Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 

năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh An 

Giang. 

- Bãi bỏ 12 thủ tục hành chính trong Lĩnh vực Chính sách (BQP) tại phần 

XXVI của Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 17 



tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban danh mục thủ tục hành 

chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An 

Giang. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:                

- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Quốc Phòng; 

- CT, các PCT. UBND tỉnh; 

- TT. HĐND, TT. UBMTTQVN tỉnh; 

- Sở, Ban, ngành tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Website tỉnh (đăng tải); 

- Trung tâm Công báo - Tin học; 

- Lưu: VT, TH. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thanh Bình 



DANH MỤC 

Thủ tục hành chính bãi bỏ Lĩnh vực Chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng được 

tiếp nhận tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang 
(Kèm theo Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 28 tháng  4 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) 

 

 S

TT 
Số hồ sơ TTHC(1) Tên thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL quy 

định việc bãi bỏ thủ 

tục hành chính(2)  

Lĩnh vực  
Cơ quan thực 

hiện 

Thủ tục hành chính cấp xã 

1  2.001943.000.00.00.H01 

Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với 

những trường hợp mất tin, mất tích 

quy định tại Điểm K Khoản 1 Điều 

17 của Nghị định số 31/2013/NĐ-

CP sau khi cơ quan có thẩm quyền 

kết luận chưa có chứng cứ phản bội, 

đầu hàng, chiêu hồi, đào ngũ 

Quyết định số 

6184/QĐ-BQP ngày 

28 tháng 12 năm 

2019 của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng 

Chính sách 
UBND xã, 

phường, thị trấn 

2  2.001253.000.00.00.H01 

Thủ tục cấp lại hồ sơ và giải quyết 

truy lĩnh trợ cấp thương tật đối với 

thương binh ngừng hưởng do khách 

quan hoặc thất lạc hồ sơ 

Quyết định số 

6184/QĐ-BQP ngày 

28 tháng 12 năm 

2019 của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng 

Chính sách 
UBND xã, 

phường, thị trấn 

3  2.001273.000.00.00.H01 

Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với 

những trường hợp hy sinh từ 

31/12/1994 trở về trước 

Quyết định số 

6184/QĐ-BQP ngày 

28 tháng 12 năm 

2019 của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng 

Chính sách 
UBND xã, 

phường, thị trấn 



 S

TT 
Số hồ sơ TTHC(1) Tên thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL quy 

định việc bãi bỏ thủ 

tục hành chính(2)  

Lĩnh vực  
Cơ quan thực 

hiện 

4  2.000029.000.00.00.H01 

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp 

một lần đối với quân nhân, người 

làm công tác cơ yếu hưởng lương 

như đối với quân nhân, công an 

nhân dân nhập ngũ sau ngày 

30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm 

vụ quốc tế có từ đủ 20 năm trở lên 

phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã 

phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối 

tượng từ trần) 

Quyết định số 

6184/QĐ-BQP ngày 

28 tháng 12 năm 

2019 của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng 

Chính sách 
UBND xã, 

phường, thị trấn 

5  2.000034.000.00.00.H01 

Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối 

với quân nhân, người làm công tác 

cơ yếu, nhập ngũ sau ngày 

30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm 

vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên 

phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã 

phục viên, xuất ngũ, thôi việc 

Quyết định số 

6184/QĐ-BQP ngày 

28 tháng 12 năm 

2019 của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng 

Chính sách 
UBND xã, 

phường, thị trấn 

6  2.000278.000.00.00.H01 

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp 

một lần đối với công nhân viên chức 

nhà nước, chuyên gia các ngành; cán 

bộ xã, phường, thị trấn; công an xã; 

thanh niên xung phong trực tiếp 

Quyết định số 

6184/QĐ-BQP ngày 

28 tháng 12 năm 

2019 của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng 

Chính sách 
UBND xã, 

phường, thị trấn 



 S

TT 
Số hồ sơ TTHC(1) Tên thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL quy 

định việc bãi bỏ thủ 

tục hành chính(2)  

Lĩnh vực  
Cơ quan thực 

hiện 

tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 

và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 

30/4/1975, đã thôi việc, đã về gia 

đình (đối tượng thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh) 

7  
 

2.000310.000.00.00.H01 

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp 

một lần đối với công nhân viên chức 

nhà nước, chuyên gia các ngành; cán 

bộ xã, phường, thị trấn; công an xã; 

thanh niên xung phong trực tiếp 

tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 

và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 

30/4/1975 đã thôi việc, đã về gia 

đình (đối với đối tượng đã từ trần) 

thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Chủ tịch UBND tỉnh 

Quyết định số 

6184/QĐ-BQP ngày 

28 tháng 12 năm 

2019 của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng 

Chính sách 
UBND xã, 

phường, thị trấn 

8  2.000503.000.00.00.H01 

Thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng 

đối với quân nhân tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước có từ đủ 

15 đến dưới 20 năm công tác trong 

quân đội đã phục viên, xuất ngũ về 

địa phương 

Quyết định số 

6184/QĐ-BQP ngày 

28 tháng 12 năm 

2019 của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng 

Chính sách 
UBND xã, 

phường, thị trấn 

9  2.000537.000.00.00.H01 
Thực hiện chế độ một lần đối với 

đối tượng du kích thôn, ấp ở miền 

Quyết định số 

6184/QĐ-BQP ngày 
Chính sách 

UBND xã, 

phường, thị trấn 



 S

TT 
Số hồ sơ TTHC(1) Tên thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL quy 

định việc bãi bỏ thủ 

tục hành chính(2)  

Lĩnh vực  
Cơ quan thực 

hiện 

Nam trực tiếp tham gia kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước theo Quyết định 

188/2007/QĐ-TTg (đối tượng cư trú 

ở địa phương khác) 

28 tháng 12 năm 

2019 của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng 

10  3.000011.000.00.00.H01 

Thực hiện chế độ một lần đối với 

đối tượng du kích thôn, ấp ở miền 

Nam trực tiếp tham gia kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước theo Quyết định 

188/2007/QĐ-TTg 

Quyết định số 

6184/QĐ-BQP ngày 

28 tháng 12 năm 

2019 của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng 

Chính sách 
UBND xã, 

phường, thị trấn 

11  2.001084.000.00.00.H01 

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp 

một lần, cấp “Giấy chứng nhận” 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 

Quyết định số 

6184/QĐ-BQP ngày 

28 tháng 12 năm 

2019 của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng 

Chính sách 
UBND xã, 

phường, thị trấn 

12  1.002780.000.00.00.H01 

Thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ và 

cấp “Giấy chứng nhận” đối với 

người tham gia kháng chiến, chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm 

vụ quốc tế đang định cư ở nước 

ngoài ủy quyền cho thân nhân ở 

trong nước kê khai, nhận chế độ 

Quyết định số 

6184/QĐ-BQP ngày 

28 tháng 12 năm 

2019 của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng 

Chính sách 
UBND xã, 

phường, thị trấn 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-04-28T15:20:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




