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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1264/UBND-LĐTB&XH

Vĩnh Yên, ngày 22 tháng 4 năm 2022

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

V/v Tuyên truyền, triền khai thực hiện
một số văn bản mới lĩnh vực
người có công

Kính gửi:
- Ban Chỉ huy Quân sự thành phố;
- Phòng Lao động – TB&XH ;
- Trung tâm Văn hóa TT-TT;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường.
Thực hiện Công văn số 2209/UBND-NC ngày 08/4/2022 về việc thực hiện
thông tư của Bộ Quốc phòng; Công văn số 667/SLĐTBXH-NCC ngày 14/4/2022
của Sở Lao động – TB&XH về việc triển khai một số văn bản mới về lĩnh vực
người có công.
Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên gửi các phòng, ban, đơn vị, UBND
các xã, phường nghiên cứu Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 của
Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng
tháng; Thông tư số 22/2022/TT-BQP ngày 02/4/2022 của Bộ Quốc phòng về việc
quy định về điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác
cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;
Thông tư số 03/2022/TT-LĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động – TB&XH
về việc quy định danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù để xem xét công
nhận người hoạt động cách mạng, kháng chiến, Bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ
quốc tế bị địch bắt tù, đày; Đồng thời yêu cầu:
1. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; Phòng Lao động – TB&XH: Căn cứ
chức năng nhiệm vụ tham mưu, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng
quy định;
2. Trung tâm Văn hóa TT-TT; Ủy ban nhân dân các xã, phường: Thực hiện
thông báo, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên hệ thống truyền thanh Thành phố và
UBND các xã, phường để toàn thể nhân dân biết.
Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường khai thực hiện đúng
quy định./.
Nơi nhận:
TL. CHỦ TỊCH
- Như kính gửi;
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
- CT và các PCT;
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- CVP, các PVP;
- Lưu: VT, LĐTBXH.

Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên
Tỉnh Vĩnh Phúc

Đoàn Hồng Việt
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