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Xét công nhn lit s, cp bng “T quc ghi công” và “Giy chng nhn gia
ình lit s” i vi lit s và thân nhân lit s ti Công an cp tnh
1. Công an n v, a phng có cán b, chin s hy sinh lp h s ngh xác nhn lit s
theo quy nh ti iu 6, iu 7 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 gi 01 b v Cc Chính sách, Tng cc Chinh tri
Công an nhân dân.
2. Cc Chính sách:
a) Tip nhn h s ngh xác nhn lit s ca Công an n v, a phng;
b) Xem xét, báo cáo Tng Cc trng Tng cc Chinh tri Công an nhân dân
trình B trng ký vn bn ngh kèm h s xác nhn lit s gi B Lao ng - Thng binh
và Xã hi thm nh, trình Th tng Chính ph cp Bng “T quc ghi công”.
3. Sau khi c Th tng Chính ph cp Bng “T quc ghi công”; Cc Chính sách,
Tng cc Chinh tri Công an nhân dân có trách nhim tip nhn Bng “T quc
ghi công”, chuyn cho Công an n v, a phng ni lp h s :
a) Thông báo cho thân nhân lit s bit;
b) Phi hp vi y ban nhân dân cp xã ni thân nhân lit s c trú t chc l truy iu
lit s và trao Bng “T quc ghi công” cho thân nhân lit s;
c) Bàn giao h s xác nhn lit s cho S Lao ng - Thng binh và Xã hi ni thân
nhân lit s c trú thc hin ch i vi thân nhân lit s theo quy nh.
Trc tip ti Công an n v, a phng theo thm quyn.
+ Thành phn h s:
a) Giy báo t ca Công an n v, a phng (mu LS1).
b) Giy t làm cn c cp giy báo t, cu thê nh sau:
(1) Cán b, chin s hy sinh trong chin u bo v c lp, ch quyn, toàn vn lãnh
th, an ninh quc gia; trc tip phc v chin u trong khi ch bn phá: Ti n, cu
thng, ti thng, m bo thông tin liên lc, cu cha kho hàng, bo v hàng hóa
và các trng hp m bo chin u quy nh ti im a im b Khon 1 iu 17 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, phai co giây
xac nhân v tr-ng hp hy sinh ca Công an cp huyn hoc tng ng tr lên.
(2) Cán b, chin s làm ngha v quc t mà b cht trong khi thc hin nhim v
hoc b thng, b bnh phi a v nc iu tr và cht trong khi ang iu tr quy nh ti im c
Khon 1 iu 17 Ngh nh s31/2013/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, phi có:
Quyt nh c i làm ngha v quc t ca cp có thm quyn (theo phân cp qun lý
cán b);
Giy xac nhân trng hp hy sinh ca n v cp Cc, Công an tnh, thành ph trc
thuc Trung ng và tng ng tr lên.
(3) Cán b, chin s hy sinh trong trng hp trc tip tham gia u tranh chng li
hoc ngn chn các hành vi nguy him cho xã hi thuc các ti c quy nh trong
B lut Hình s quy nh ti im d Khon 1 iu 17 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, phi có:
Kt lun ca c quan iu tra;
Trng hp không xác nh c i tng phm ti phi có quyt nh khi t v án hoc quyt

nh tm ình ch iu tra v án;
Trng hp i tng phm ti b trn hoc không xác nh c ni i tng c trú phi có quyt
nh truy nã b can;
Trng hp án kéo dài phi có quyt nh gia hn iu tra;
Trng hp ngi thc hin hành vi nguy him cho xã hi không có nng lc trách
nhim hình s hoc cha n tui chu trách nhim hình s hoc ã cht phi có mt
trong các giy t sau: Quyt nh không khi t v án, quyt nh hy b quyt nh khi t
v án, quyt nh ình ch iu tra v án.
(4) Cán b, chin s hy sinh trong trng hp dng cm thc hin công vic cp
bách, nguy him phc v quc phòng và an ninh quy nh ti im Khon 1 iu 17
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, phai
co biên bn xy ra s vic ca Công an cp huyn hoc tng ng tr lên.
(5) Cán b, chin s hy sinh trong trng hp dng cm cu ngi, cu tài sn ca Nhà
nc và nhân dân quy nh ti im e Khon 1 iu 17 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, phi có biên bn xy ra s vic ca
Công an cp huyn hoc tng ng tr lên hoc y ban nhân dân cp xã ni xy ra s
vic.
(6) Cán b, chin s hy sinh trong trng hp do m au, tai nn trong khi ang
làm nhim v quc phòng và an ninh a bàn có iu kin kinh t - xã hi c bit khó
khn theo quy nh ti im g Khon 1 iu 17 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, phai co giy xác nhn trng hp hy sinh
và giy xác nhn hoc quyt nh c i làm nhim v quc phòng, an ninh a bàn có
iu kin kinh t - xã hi c bit khó khn theo quy nh ca pháp lut ca cp có thm
quyn.
(7) Cán b, chin s hy sinh trong khi ang trc tip làm nhim v tìm kim, quy tp
hài ct lit s do c quan có thm quyn giao quy nh ti im h Khon 1 iu 17 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, phi có:
Quyt nh hoc vn bn giao nhim v tìm kim, quy tp hài ct lit s ca cp có thm
quyn;
Biên bn xy ra s vic cua oàn (i) quy tp.
(8) Cán b, chin s là thng binh, ngi hng chính sách nh thng binh b cht do
vt thng tái phát quy nh ti im i Khon 1 iu 17 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:
Thng binh có t l suy gim kh nng lao ng t 81% tr lên phai có giy xác nhn
cht do vt thng tái phát ca c s y t kèm theo h s thng binh;
Thng binh có t l suy gim kh nng lao ng t 61% n 80% phi có bn sao Bnh
án iu tr và biên bn kim tho t vong do vt thng tái phát ca bnh vin cp huyn
tr lên kèm theo h s thng binh.
(9) Cán b, chin s c xác nh hy sinh trong trng hp mt tin, mt tích quy nh ti
im k Khon 1 iu 17 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, phi có phiu xác minh (mu LS2) ca Công an n v, a phng có
thm quyn.
i vi các trng hp quy nh ti các im a, b, c, d, , e, và g Khon 1 iu 11 Pháp
lnh u ãi ngi có công mt tin, mt tích t ngày 01 tháng 01 nm 1990 tr v sau
thì ngoài phiu xác minh và các giy t tng ng vi tng trng hp quy nh ti Khon
1, 2, 3, 4, 5, 6 phi có thêm quyt nh ca Tòa án tuyên b mt ngi là ã cht
theo quy nh ca B lut Dân s.
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(10) Cán b, chin s hy sinh trong trng hp trc tip làm nhim v hun luyn chin
u hoc din tp phc v quc phòng, an ninh có tính cht nguy him: Bn n tht, s
dng thuc n; hun luyn, din tp chin u ca không quân, hi quân, cnh sát bin
và c công; cha cháy; chng khng b, bo lon; gii thóat con tin; cu h, cu nn,
ng cu thm ha thiên tai quy nh ti im l Khon 1 iu 17 Ngh nh s 31/2013/NCP, 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, phai co biên bn xy ra s vic
ca n v trc tip t chc hun luyn, din tp kèm theo mt trong các giy t sau:
Bn sao k hoch hoc vn bn ch o có liên quan ca cp có thm quyn;
Quyt nh giao nhim v hun luyn chin u hoc din tp phc v quc phòng, an
ninh ca cp có thm quyn.
(11) Cán b, chin s hy sinh t ngày 31 tháng 12 nm 1994 tr v trc a c ghi la
liêt si mt trong các giy t sau: Giây bao t trân; Huân chng; Huy chng;
Giây chng nhân eo Huân chng, Huy chng; Bang vang danh d; Bang
gia inh ve vang; danh sách lit s lu tr ti các trung oàn và tng ng tr lên;
lich s ang b câp xa tr lên c các c quan ng có thm quyn thm nh và ã xut
bn; báo cáo hàng nm t trc nm 1995 ca các cp y ng c lu gi ti c quan có
thm quyn.
c) Vn bn nêu chi tit v trng hp hy sinh ca cán b, chin s và ngh ca Công
an n v, a phng.
+ S lng h s: 01 (môt) b.
Cha quy nh c th v thi gian gii quyt.
Cá nhân.
a) C quan có thm quyn quyt nh theo quy nh: Chính ph quyt nh tng
Bng “T quc ghi công”; S Lao ng – Thng binh và Xã hi ni thân nhân lit s
c trú ra quyt nh cp “Giy chng nhn gia ình lit s”.
b) C quan trc tip thc hin th tc hành chính: Công an n v, a phng có cán b
b hy sinh.
c) C quan phi hp (nu có): Ban thi ua - Khen thng Trung ng, Cc T chc
cán b – Tng cc Chính tr Công an nhân dân, S Lao ng– Thng binh và
Xã hi tnh, thành ph trc thuc trung ng ni ngi có công c trú.

Kt qu thc hin th tc hành
Bng T quc ghi công và Giy chng nhn gia ình Lit s.
chính
L phí (nu có)
Không.
Tên mu n, mu t khai (nu
Không.
có)
úng i tng quy nh ti Thông t s 61/2013/TT-BCA, ngày 20/11/2013 ca B
Yêu cu, iu kin thc hin th
Công an quy nh chi tit v thc hin ch u ãi ngi có công vi cách mng trong
tc hành chính (nu có)
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.
+ Pháp lnh s 04/2012/UBTVQH13 sa i, b sung mt s iu ca Pháp lnh u ãi
ngi có công vi cách mng.
+ Ngh nh s 31/2013/N-CP, ngày 09/4/2013 ca Chính ph quy nh chi tit,
Cn c pháp lý ca th tc
hng dn thi hành mt s iu ca Pháp lnh u ãi ngi có công vi cách mng.
hành chính
+ 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.

