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Căc minh chó•ngc n phăi có khi nhâp hęc

Đ i tuę•nguu tiën

Công dân Vięt Nam lâ ngubi dân tÔc thiću sÓ có hÔ
khâu thłrông tró trong thôi gian hoc T HP T hoăc
trung chp tren 18 thóng toi KV I

Thwng binh, bŕnh binh vă ngubi có "Gi y chirng
nhânduqc huóng chinh săch nhu thuong binh"
Quân nhân, CAND toi ngn dłrqc di hec có (hăi
gian phuc vo tir 12 thóngtró len toi KV I
Quân nhân, CAND toi ngo dupc ct di hec có thbi
gian phvc tir 18 thângtră lin
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Quân nhân, CAND dă xuht ngi, dtrqyccông nhân
hoin thănhnghia vu phvc vu tai ngă theoquy dinh
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Con cia Liŕt SY
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- Bân chinh Gi y Khai sinh dčd i chieu;
- Băn sao hqp phâp SÔ hÔ khâu thubng tro (J Cling vói cha, mę, tril trubng
hqp (tac biet theo Luat Cu tro;
- SÓ khâu thubn tro băn Óc dĆ dÓi chiëu.
Băn sao hqp phăp giÓy chirng nhân Thuong binh/bënhbinh/ngtr&iduqc
hu&n chinh săch nhu thuon binh, kem băn chinh de dÓi chiĆu.

QuyĆt dinh cir di hec cóa co quan có thâm quyčn vă xâc nhân thbi gian
hvc vu tąi KV I tir 12thân tro lôn.
Quy&tdinh cir di hec ciła quan có thâm quyën vă xźc nhân thbi gian
huc vu tir 18thân tro lën.
Băn sao quyet dinh xu t ngi, kčm bân chfnh de doi chieu. Thbi gian toi da
duoc huóng uu tiën lă 18 thăng tfnh tir ngây k} quyĆt dinh dĆn ngăy dăng
xćt tu
- Băn chinh Gi y Khai sinh dë dôi chieu;
- Bân sao hgp phópGiây chtng nhân gia dinh Lięt SY, kčm băn chinh de
dÓi chiću.

Con coa thuong binh hoăc con căa bënh binh bi suy
giâm khd năng lao dÔngtir 81% tró łen;

Con coa ngubi hoąt dÔng khâng chiën bi nhiëm
chât dÔc hoă hoc có t} IC suy gióm khă nang lao
dÔng tir 81% tro łen;

Con cia ngubi dcrqccâp
y chimg nhân ngubi
huông chinh sâch nhu thucmgbinh" mâ nguôi duvc
câp Giây chfrngnhân nguôi huóng chinh sóch nhu
thuong binh bi suy giâm khâ nang lao dÔng
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hĽłng lao dÔng
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04

dÓi

- Bân chinh Gi y Khai sinh dëd i chi u;
- Băn sao ”Gihy chtng ngubi hoat dÔng khăng chiĆn bi nhičm chÓtdÔc hoâ
hec", hoâc quyët dinh hu&ng trq căp kem băn chinh dÓi chiĆu.
- Băn chinh Giây Khai sinh dĆ dÓi chiću;
- Bân sao ''Giây chirng nhân ngubi hu&ngchinh săch nhu thuang binh”,
kčrn băn chinh dĆ dÓi chiĆu.
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- Băn chinh Giây Khai sinh de d i chi u;
- Bio sao Giây chfrng nhân Anh htłng LLVT, AHLĐ, kem bân chinh de dÓi
chiău.

Ngu&i bi di dang, di tat do hău quâ cua chat dÔc
hóa hoc dang huóng trq căp hăng thâng lă con dë
cia ngubi hoatdÔng khâng chiĆn
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Con cóa ngubi có công vói căch mąng
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Băn sao QuyĆt dinh trq cÓp tru dăi căa BÓ/Męthi sinh theo Nghi dinh
31/2013/NĐ-CP,

bân chinh

dói chiću.

- Bân chinhGi y Khai sinhdëd i chi u;
- Bân sao QuyĆt dinh trq căp, phu chp dÓi vói ngubi có công cua SO LBTB&XH,

Thanh niën .xung phong tâp trung dugTCct di hec
Quân nhân, CAND tai ngO dupc cir di hoc có thbi
gian phuc vu duói 18 thâng không KV I
Công dân Viët Nam Ii ngubi dân tÔcthi u so có hÔ
khâu thubng tro ó ngoâi khu vvc dă quy dinh thuÔc
dÓi tuqng Ol
Con cda thuang binh, con cia bęnh binh, con cua
ngu&i duqc huóng chinh săch nhu thuong binh bi
suy giâm khă ning lao dÔngduói 81%
Con coa ngubi hoąt dÔng khóng chi n bi nhiem
suy giăm khâ năng lao
ch5t dÔc hóa hoc có t}
dÔngduói 81%
Con coa ngubi hoąt dÔng căch mang, hoąt dÔng
khâng chiĆn bi dich bât tu, dây

binh, IQm bân chinh

chiĆu.

tro Ien

Con coa Anh hăng luc Iuvng vă trang,con coa Anh

- Băn chinh Giay Khai sinh de dÓichi u;
- Băn sao Giây chfrngnhân Thuang binh hoac

kčm băn chinh dĆ dÓi chiĆu.
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Qu dinh ct di hoc cia ca uan có thâm u en
QuyĆt dinh cir di hec coa cg quan có thâm quyen vă xâc nhân thbi gian
huc vu.
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Bin chinh Gi{y Khai sinh dë dÓi chi&u.
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- Băn chinh Giây Khai sinh de dÓichieu;
- Bân sao Giây chtng nhân Thuang binh, bęnh binh, ...kčm băn chinh dĆ
dÓi chiĆu.
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Con coa nguôi hoąt dÔng khâng chiĆn giăi phóng
dân tÔc,bâo vę TÓ quÓcvă lăm nghîa vu quÓctĆ
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Con coa ngubi có công gióp dO cóch mang

06

- Băn chinh Gihy Khai sinh de dÓi chiĆu;
- Bân sao Giây chfrng nhân bęnh binh, kčrn băn chinh de dÓi chiĆu.

- Bân chinh Giây Khai sinh de dÓi chiĆu;
- Qu Ćt dinh trq ch theo Nghi dinh 31/2013/CP
- Bân chinh Gi y Khai sinh dë doi chiĆu;
hăng thâng dÓi vói ngubi hoąt dÔnĘ
- Bân sao QĐ trq căp mÔtlân
khóng chiĆn giăi phóng dân toc, bâo ve tÔ quÓc vâ lăm nghîa vg qu6c te
theoND 31/2013[ND-CP, kem bân chinh de dÓi chiću
- Băn chinh Gi y Khai sinh dë dôi chieu;
- Bân sao QuyĆt dinh tro câp, phv căp dÓi vói ngubi có cÔng coa Só LDTB&XH,

Ngtr&i khuyĆt tât nang
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Ngubi lao dÔng Itu tó

07

kem băn chinh de dÓi chiëu

Gi y xăc nhân khuy t tât cta ca quan có th

quy n (Thông tu Iiën tich s

37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDDT
Băn sao Băng hoac huy hięu Lao dÔngsâng tao cua Tông LDLD Vięt Nam
hoac Trung uang Dohn TNCS HB Chi Minh, kčm băn chinh dĆ dÓi chiĆu
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