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Xét hng tr cp i vi thng binh, ngi c hng chính sách nh thng binh ti
Công an cp tnh
+ Bc 1: Công an n v, a phng có cán b, chin s b thng thuc mt trong các
trng hp quy nh ti Khon 1 iu 27 Ngh nh s 31/2013/N-CP, ngày 09/4/2013
ca Chính ph quy nh chi tit, hng dn thi hành mt s iu ca Pháp lnh u ãi ngi
có công vi cách mng có trách nhim gii thiu ngi b thng ra Hi ng Giám nh
y khoa có thm quyn kèm bn sao giy chng nhn b thng xác nh t l suy gim
kh nng lao ng do thng tt; lp h s ngh xác nhn theo quy nh, gi 01 b v Cc
Chính sách, Tng cc Chính tr Công an nhân dân.
+ Bc 2: Cc Chính sách: tip nhn và t chc xét duyt h s ngh xác nhn ca
Công an n v, a phng. Nu iu kin xác nhn theo quy nh thì ký: Quyt nh cp
giy chng nhn thng binh và tr cp hàng tháng (mu TB3), Giy chng nhn
thng binh, S lnh tr cp hoc ký Quyt nh tr cp thng tt mt ln (mu TB4).
Chuyn Quyt nh cp giy chng nhn thng binh và tr cp hàng tháng, Giy
chng nhn thng binh, S lnh tr cp hoc Quyt nh tr cp thng tt mt ln v Công
an n v, a phng ni lp h s qun lý và thc hin ch theo quy nh.
+ Bc 3: Nhn quyt nh tr cp hàng tháng hoc quyt nh tr cp mt ln.
Trc tip ti c quan Công an có thm quyn.
+ Thành phn h s:
a) Giy chng nhn b thng ca Công an n v, a phng (mu TB1).
b) Giy t làm cn c cp giy chng nhn b thng.
c) Biên bn giám nh thng tt ca Hi ng Giám nh y khoa có thm quyn (mu
TB2).
d) Vn bn nêu chi tit v trng hp b thng ca cán b, chin s và ngh ca Công
an n v, a phng.
+ S lng h s: 01 (mt) b.
Cha quy nh c th.
Cá nhân.
a) C quan có thm quyn quyt nh theo quy nh: Cc Chính sách, Tng cc
Chính tr Công an nhân dân.
b) C quan trc tip thc hin th tc hành chính: Công an n v, a phng có ngi b
thng.

Kt qu thc hin th tc hành
Quyt nh hành chính.
chính
L phí (nu có)
Không.
+ Giy chng nhn b thng ca Công an n v, a phng (mu TB1).
Tên mu n, mu t khai (nu
+ Biên bn giám nh thng tt ca Hi ng Giám nh y khoa có thm quyn (mu
có)
TB2).
Áp dng i vi các trng hp quy nh ti iu 11 và iu 12 Thông t s 61/2013/TTYêu cu, iu kin thc hin th
BCA, ngày 20/11/2013 ca B Công an quy nh chi tit v thc hin ch u ãi ngi
tc hành chính (nu có)
có công vi cách mng trong Công an nhân dân.
+ Pháp lnh s 26/2005/PL-UBTVQH11, ngày 29/6/2005 ca U ban Thng
v Quc hi v u ãi ngi có công vi cách mng.
Cn c pháp lý ca th tc
+ Pháp lnh s 04/2012/UBTVQH13 sa i, b sung mt s iu ca Pháp lnh u ãi
hành chính
ngi có công vi cách mng.
+ Ngh nh s 31/2013/N-CP, ngày 09/4/2013 ca Chính ph quy nh chi tit,
hng dn thi hành mt s iu ca Pháp lnh u ãi ngi có công vi cách mng.

+ Thông t s 61/2013/TT-BCA, ngày 20/11/2013 ca B Công an quy nh
chi tit v thc hin ch u ãi ngi có công vi cách mng trong Công an nhân
dân.
+ Thông t s 05/2013/TT-BLTBXH ngày 15/5/2013 ca B Lao ng, Thng
binh và Xã hi hng dn v th tc lp h s, thc hin ch u ãi ngi có công vi cách
mng và thân nhân.

