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QUYẾT ĐỊNH 

Thanh tra việc xác lập hồ sơ thương binh, bệnh binh theo quy định tại 

Thông tư số 20/2000/TTLTBLĐTBXH-BYT ngày 20/9/2000 của Liên Bộ 

LĐTBXH và Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định lại thương tật đối với người bị 

thương và giám định lại khả năng lao động đối với bệnh binh. 

 

 

              GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Thông tư số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV, ngày 02 tháng 10 năm 

2015 của Liên bộ Bộ LĐTBXH -Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp xã về lao 

động, người có công và xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2019, Quyết 

định sửa đổi một số điều của Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND  ngày  10 tháng  3 

năm 2017 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao 

động –Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-SLĐTBXH ngày 25/01/2022  của Giám đốc 

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng V/v Phê duyệt kế hoạch  

Thanh tra năm 2022 của Thanh tra Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Cao 

Bằng; 

Thực hiện kế hoạch số 199/KH-SLĐTBXH ngày 18/02/2022 V/v Thanh tra 

việc xác lập hồ sơ thương binh, bệnh binh theo quy định tại Thông tư số 

20/2000/TTLTBLĐTBXH-BYT ngày 20/9/2000 của Liên Bộ LĐTBXH và Bộ Y tế 

hướng dẫn việc giám định lại thương tật đối với người bị thương và giám định lại 

khả năng lao động đối với bệnh binh. 

Xét đề nghị của Chánh thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thanh tra việc xác lập hồ sơ thương binh, bệnh binh theo quy định tại 

Thông tư số 20/2000/TTLTBLĐTBXH-BYT ngày 20/9/2000 của Liên Bộ 



LĐTBXH và Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định lại thương tật đối với người bị 

thương và giám định lại khả năng lao động đối với bệnh binh. Nội dung thanh tra 

theo kế hoạch số 199/KH-SLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2022.                                                               

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra gồm các thành phần sau: 

1. Ông Hoàng Văn Thượng - Phó giám đốc sở   - Trưởng đoàn; 

2. Ông Đặng Quang Tùng - Phó Chánh Thanh tra sở  - Phó trưởng đoàn; 

3. Bà Vương Thị Linh - Cán bộ thanh tra    - Thành viên, Thư 

ký đoàn. 

Điều 3. Thời gian, đơn vị được thanh tra: 

- Thời điểm thanh tra: Toàn bộ hồ sơ của các đối tượng thương binh, bệnh 

binh hiện đang hưởng chế độ từ ngày 05/10/2000 đến thời điểm thanh tra. 

- Thời gian thanh tra: Từ 14/03/2022. 

- Đơn vị được Thanh tra: Phòng Người có công và các cá nhân, đơn vị liên 

quan. 

Điều 4. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ và quyền hạn: 

1. Nhiệm vụ:  

- Thanh tra các nội dung theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này. 

- Kết luận và kiến nghị xử lý các hồ sơ đối tượng thương binh, bệnh binh hiện 

đang hưởng chế độ từ ngày 05/10/2000. 

2. Quyền hạn: Trưởng Đoàn và các thành viên có quyền hạn quy định tại Điều 

53, Điều 54 của Luật Thanh tra năm 2010. 

 Điều 5. Chánh Thanh tra Sở; Chánh Văn phòng Sở; Các Trưởng phòng 

chuyên môn thuộc Sở; Trưởng Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội các huyện, 

thành phố; Các đối tượng được Thanh tra và các ông (bà) có tên tại điều 2 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Các đơn vị được thanh tra; 

- Thành viên đoàn thanh  tra; 

- Phòng NCC; KH-TC; VP Sở; 

- Lưu: VT, TTr, HSTTr.                 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Mỹ Hảo 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-02-21T14:16:26+0700


		2022-02-21T14:22:42+0700


		2022-02-21T14:22:42+0700


		2022-02-21T14:22:42+0700




