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                      Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 
     

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4499/UBND-

PC1 ngày 10/7/2020 kèm đơn của ông Nguyễn Vĩnh Phúc trú tại KI, Lê Văn 

Hưu, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận,  phản ánh về 

việc phát hiện sự thật “Động Trời” ở Hà Tĩnh: Ông Nguyễn Văn Lan chưa được 

công nhận liệt sĩ sau 53 năm (1967-2020) kể từ ngày ông hy sinh.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp Ủy ban nhân dân 

huyện Hương Khê, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, xác minh và 

báo cáo kết quả như sau: 

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê tại Văn bản số 

1773/UBND-LĐTBXH ngày 21/7/2020 về việc giải quyết đơn của công dân 

(gửi kèm báo cáo):  

- Trường hợp ông Nguyễn Văn Lan, nguyên quán xã Hương Lạc (nay là xã 

Phúc Trạch), tham gia thanh niên xung phong từ năm 1961 đến năm 1967, chết vào 

tháng 10/1967 trong trường hợp làm nhiệm vụ, đơn vị khi chết: Ban Xây dựng Công 

trường 67 thuộc Bộ Giao thông vận tải, chưa được xác nhận liệt sĩ.  

- UBND huyện Hương Khê chưa nhận được hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ đối 

với trường hợp ông Nguyễn Văn Lan từ cá nhân và các cơ quan, đơn vị liên quan.  

- Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có 

công với cách mạng; Thông tư Liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 

22/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng hướng dẫn xác 

nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến 

tranh không còn giấy tờ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND 

huyện Hương Khê chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND xã Phúc Trạch hướng 

dẫn thân nhân gia đình cung cấp hồ sơ, giấy tờ có liên quan để làm căn cứ xác 

lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết 

đúng theo quy định pháp luật./. 
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