
UY BAN NHAN DAN 
HUYN  cM XUYEN 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Ti, do - Hnh phiIc 

S&i'///UBND-TCD CámXuyên, ngày i tháng 'nàm 2022 

V/v trã Rn don hôi ch d cüa ông Ha 
Cong Nhán - Thôn Trung Doâi, xâ 

Cam Lc, huyn Cam Xuyên. 

KInh giri: Ong Ha Cong Nhan - Thôn Trung Doài, xâ Cm Lc. 

Uy ban nhãn dânhuyn Cm Xuyên nhn Van bàn sé 3593/UBNID-TCD5  
ngày 05/7/2022 cü Uy baii nhân dan tinh v vic chuyn dcm thu cüa ông Ha 
Cong Nhãn - Thôp Thing Doài,xâ Cam Lac,  ni dung: xin duçic hithng môt phn v 
ch d mt süc tliii gian 8 nàm cong tác lam Chü nhim HTX nông nghip tai dja 
phuong. 

Sau khi kim tra, xác minh h so và than nhãn ông Ha Cong Nhân tii dja 

phucng và các dGn vi lien quan, Uy ban nhân dan huyn trã Ryi Ong nhu sau: 

L ljch ông Ha Cong Nhan, Sinh näm: 1943 

Ni thix?ng trü: Thôn Trung Doài, xä Cm Lac,  huyn Crn Xuyên, tinh 
Ha TTnh 

* V Tham gia quân di tti: Quãng Trj, Thii gian: tir 1968 dn 1969 

Duçic tang Huân chucing kháng chin hang Ba theo Quyt djnh s 126/KT 

HDNN ngày 05/8/1988, duçic hithng ch d Thucmg binh 4/4 vâi h sci mang ten 

Ha Van Nhân, thai gian hithng ch d tr 1/1/1995 theo Quyt djnh s 125/TB/S 

ngày 01 tháng 3 näm 1996 (có ban sao Quyé't djnh kern theq); trc cp hang tháng 
tai thyi dim 0 1/7/2022 là 1.762.000d. 

* V th?yi gian lam Chü nhim HTX: Giai doan  tü 1980 dn 1988 tai  xâ 
Cam Lac,  Cm Xuyên, Ha TTnh có 4 Hçrp tác xâ gm: Hop tác xã Tho Ha, Hop 

tác xã Hoa Thám, Hqp tác xâ Phñ Doài và Hçxp tác xã Tan Tin; Trong do ông Ha 

COng Nhân dixcc bu lam ChU nhim Hcip tác xã nông nghip Phü Doài 8 näm 
liêntucttrnàm 1980 dn 1988. 

Theo quy djnh tai Quyt djnh s 250/QD-TTr ngày 29/01/2013 cüa Thu 

tuàng ChInh phü v vic giãi quyt ch d, chInh sách d& vâi Chu nhim Hçip 

tác xã có quy mô toàn xã trong thai k bao cp chua duçc hu0ng ch d cüa Nhà 

nuâc thi ch d cho ngu&i lam ChU nhim hop tác xâ chi áp d%ing cho nhUng 
ngu&i CO th&i gian lam Chü nhim hop tác xä nOng nghip, ngu nghip, diem 

nghip có quy mô toàn xã (sau day gi tt là ChU nhim hqp tác xâ) tü ngày 01 

tháng 7 nam 1997 tth v tnróc dã tir tr.n trong thii gian lam Chü nhim hop tác 

xä hoc sau khi thOi lam Chü nhim hop tác xã chua duqc giái quyt ch d, 
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chInh sách bão him xä hi di vci thii gian lam Chü nhim hçp tác xã, trrc tip 

lam It nht mt trong cáe cong vic giü chire v11, chi'rc danh a xã, thj trn. 

Di chiu quy djnh cüa Nba nithc vai thai gian thirc t ông Ha Cong Nhân 

lam Chü nhim Hcp tác xä Phü Doài (khOng phâi là Hçip tác xä toàn xã) thI ông Ha 

Cong Nhân không thuc di ttrçYng dirge hu&ng ch d theo quy djnh. 

Uy ban nhân dan huyn trá lai d Ong Ha Cong Nhãn bitt và Báo cáo UBND 

tinh, Ban Tip cOng dan tinh theo quy djnh./. 

No'i nlzân: 
- UBND tinh (Báo cáo); 
- Ban tiêp cong dan tinh; 
- Niur trén; 
- ChU tjch, PCT UBND huyn; 
- Ban tiêp cong dan huyn; 
- UBND xã Cam Lap; 
- Lru: VT, NV. 
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