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BÁO CÁO 

Tổng số hồ sơ người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học và 

 con đẻ của họ được xác nhận để hưởng chế độ  

 

Thực hiện Công văn số 04/SLĐTBXH-NCC ngày 02/01/2020 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh về việc báo cáo số liệu phục vụ 

đoàn thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 Qua kiểm tra, khảo sát. Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân, báo cáo tổng 

số hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của 

họ cụ thể như sau: 

 1. Tổng số hồ sơ người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của 

họ được xác nhận để hưởng chế độ theo 3 giai đoạn: 

 1.1. Người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học (trực tiếp): 

 - Năm 2000 - 2005: 170 hồ sơ 

 - Năm 2006 - 2013: 276 hồ sơ 

 - Năm 2014 - 2019: 51 hồ sơ. 

 1.2. Con đẻ của họ (gián tiếp): 

 - Năm 2000 - 2005: 213 hồ sơ 

 - Năm 2006 - 2013: 49 hồ sơ 

 - Năm 2014 - 2019: 02 hồ sơ. 

2. Số đối tượng đang hưởng chế độ con đẻ người hoạt động kháng chiến 

bị nhiễm chất độc hóa học có đến ngày 31/12/2019: 204 người (có danh sách 

kèm theo). 

 Trên đây là kết quả báo cáo tổng số hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ; Ủy ban nhân dân huyện báo cáo để Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội biết để tổng hợp báo cáo Bộ LĐ-TB&XH./. 

       Nơi nhận:                                                                        TM. UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                              

        - Sở LĐ-TB&XH;                                                              KT. CHỦ TỊCH                                                                                                                                                                                                             
   - Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                                  PHÓ CHỦ TỊCH 

   - Lưu: VT, LĐ-TB&XH .             
 

  

      

                                                                                        

 

                                                                                         Bùi Việt Hùng 
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