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Kính gửi:

Tổng biên tập Báo Thanh tra.

Trên báo Thanh tra điện tử (thanhtra.com.vn) có các bài viết (1) Sở Lao
động -Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh: “Nhiều tồn tại, hạn chế trong quản lý
kinh phí và đầu tư xây dựng” cập nhật vào lúc 6 giờ 36 phút, thứ ba ngày
05/4/2022; (2) Kiến nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thu
hồi gần 66 tỷ đồng (cập nhật lúc 06:00, Thứ ba, 08/09/2020) của tác giả Trần
Quý. Sau khi nghiên cứu Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Sở Lao động
Thương binh và Xã hội thống nhất báo cáo và có ý kiến như sau:
1.Về nội dung các bài báo phản ánh:
1.1. Kiến nghị Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Tĩnh thu hồi gần 66 tỷ đồng:
Thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng thường
xuyên được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, là trách nhiệm của các cấp, các
ngành, địa phương cơ sở, các cơ quan đảng, đoàn thể lực lượng vũ trang và nhân
dân. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thương xuyên lãnh đạo chỉ đạo công
tác thanh tra, kiểm tra xử lý các sai phạm thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có
công; đặc biệt ngày 05/12/2013, Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội – Ban
Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký Chương
trình phối hợp số 4836/CTr-BLĐTBXH-MTTW về “Tổng rà soát việc thực hiện
chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 –
2015” kết quả tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có
công với cách mạng đã mang lại nhiều kết quả tích cực, tuy vậy vẫn còn nhóm
đối tượng hưởng chế độ chất độc hóa học theo Quyết định số 26/2000/QĐ-TTg
ngày 23/02/2000 về chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ
bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam vẫn còn
nhiều tồn tại hạn chế. Đến năm 2020 trên cơ sở báo cáo của các địa phương về
chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc
hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh
và Xã hội đã chỉ đạo các địa phương thanh tra, kiểm tra xử lý. Riêng đối với Hà
Tỉnh do khó khăn trong việc tự tổ chức thanh tra, kiểm tra nên đã báo cáo và đề
nghị Bộ hỗ trợ công tác thanh tra xử lý tồn đọng.
Và theo Kết luận thanh tra số 124/KL-TTr ngày 30/7/2020 của Thanh tra
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách ưu đãi người
có công với cách mạng tại tỉnh Hà Tĩnh đình chỉ hưởng chế độ đối với 546
trường hợp và kiến nghị thu hồi số tiền 65.868.030.000 đồng. Đây là những
người hưởng chế độ chất độc hóa học theo Quyết định số 26/2000/QĐ-TTg ngày
23/02/2000 về chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị
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nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, được xác
lập hồ sở hưởng chính sách từ những năm 2000. Theo kết luận thanh tra, Sở đã
phối hợp với các địa phương nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện và thường
xuyên báo cáo các cơ quan chức năng liên quan đúng qui định.
1.2. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh: “Nhiều tồn tại, hạn
chế trong quản lý kinh phí và đầu tư xây dựng”
Báo nêu: “Với những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong kết luận thanh tra,
Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Sở LĐTB&XH Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan
khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời xử lý về kinh tế trên 515 triệu
đồng”.
Về nội dung này theo kết luận thanh tra số 26/KL-TT của Thanh tra tỉnh
ngày 11/03/2022 về xử lý kinh tế là 515.298.715 đồng, trong đó chủ yếu là số
tiền thuế phải nộp của 09 nhà thầu xây dựng, sửa chữa các công trình tại các đơn
vị trực thuộc do kê khai thiếu thuế và chậm nộp thuế. Các đơn vị chỉ có trách
nhiệm đôn đốc các nhà thầu nộp thuế, không có trách nhiệm thu và nộp hộ tiền
thuế vì vậy việc xử lý kinh tế đối với các đơn vị trực thuộc sở Lao động Thương
binh và Xã hội Hà Tĩnh là không đúng qui định vì báo phản ánh “Thu hồi, nộp
ngân sách Nhà nước trên 515 triệu đồng” là không phù hợp. Đến nay mọi nội
dung kết luận kiến nghị thanh tra đã đươc quan tâm khắc phục triệt để, hầu như
các doanh nghiệp đã đóng nôp đạt tỷ lệ 100%. (Chi tiết các nội dung cụ thể thực
hiện kiến nghị của Kết luận thanh tra số 26 /KL-TT nêu tại Báo cáo số 250/BCSLĐTBXH ngày 30/12/2021 kèm theo)
1.3. Về dự án trồng rừng, trang trại chăn nuôi cho người tàn tật tại xã
Cương Gián, huyện Nghi Xuân của Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ BTTE –
TVGDNN – PHCN cho người khuyết tật là dự án thí điểm với nguồn kinh phí
xã hội hóa do Trung tâm và nhà tài trợ cùng tổ chức thực hiện. Dự án triển khai
từ năm 2010 và kết thúc năm 2015 hiện nay đã thống nhất nghiệm thu quyết
toán, kiểm toán với nhà tài trợ, đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ báo cáo quyết toán
với cơ quan nhà nước theo đúng qui định.
2. Về việc báo phản ánh phóng viên đã đặt lịch làm việc bằng văn bản với
ông Nguyễn Trí Lạc - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Thế
nhưng, khi PV đến làm việc thì được bà Lê Thị Hà, Chánh Văn phòng Sở thông
báo là chưa nhận được đề cương làm việc dù kết quả kiểm tra của Bưu cục Giao
dịch Láng Trung, 95 Nguyễn Chí Thanh - Bưu điện Hà Nội cho thấy, phát
chuyển nhanh đã được gửi tới Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Tĩnh ngày 19/3/2022.
Lúc 8h ngày 30/3/2022, ông Trần Quý đến cơ quan Sở Lao động Thương
binh và Xã hội Hà Tĩnh trực tiếp gặp Chánh văn phòng Sở giới thiệu là phóng
viên của Báo Thanh tra và thông báo rằng đã có lịch làm việc với Giám đốc Sở
theo văn bản gửi bằng đường bưu điện. Tuy vậy do chưa tiếp nhận được lịch
đăng ký làm việc của phóng viên và cũng chưa thấy Giám đốc chuyển văn bản
đến để tham mưu xử lý. Theo đó, Chánh văn phòng Sở đã thông tin cho phóng
viên về lịch làm việc của Giám đốc Sở và chưa có lịch làm việc với phóng viên
như phóng viên nêu, mong phóng viên chia sẻ. Sau khi trao đổi phóng viên cung
cấp cho Chánh văn phòng 1 tờ giấy A4 được đánh máy 2 mặt theo thể thức văn
bản của cơ quan Báo thanh tra gửi ông Nguyễn Trí Lạc - Giám đốc sở Lao động
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Thương binh và Xã hội với nội dung văn bản là “Chương trình làm việc…” đề
ngày 18/3/2022 nhưng không có dấu, chữ ký của cơ quan phát hành văn bản
hoặc chữ ký xác nhận của phóng viên (có bản giấy chương trình làm việc đính
kèm).
Về tiếp nhận văn bản do bưu điện gửi đến, qua rà soát tại sổ “theo dõi văn
bản đến” của Văn thư thì từ ngày 18/3/2022 đến ngày 30/3/2022, không có văn
bản nào của cơ quan báo Thanh tra gửi đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Hà Tĩnh. Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục kiểm tra, nếu trường
hợp trong quá trình xử lý, văn thư sơ suất để thất lạc không tìm thấy văn bản, Sở
Lao động Thương binh và Xã hội xin được nghiêm túc kiểm điểm rút kinh
nghiệm.
3. Với các nội dung nêu trên báo phản ánh “Mặc dù đã được thanh tra các
cấp chỉ ra hàng loạt sai phạm, tồn tại, hạn chế trong các mặt hoạt động của Sở
LĐTB&XH, tuy nhiên, người đứng đầu là ông Nguyễn Trí Lạc - Giám đốc vẫn
đang được Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Hà Tĩnh hoàn thiện hồ sơ để đề nghị
Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì?” chúng tôi cho rằng là
chưa phù hợp. Bởi các lý do như sau:
3.1. Tháng 6 năm 2016, đồng chí Nguyễn Trí Lạc – Trưởng ban Kinh tế
Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh được Tỉnh uỷ điều động, bổ nhiệm Giám
đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, thời điểm ngành được chỉ ra rất nhiều
tồn tại, hạn chế trong việc tham mưu, thực hiện QLNN về công tác lao động –
người có công và xã hội; chỉ số điều hành, công tác CCHC xếp cuối cùng toàn
tỉnh; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ gặp nhiều khó khăn; tình trạng o bế, cát cứ
trong tham mưu, giải quyết nhiệm vụ xẩy ra thường xuyên (đươc thông qua tại
họp BTV Đangủy ủy, Lãnh đạo Sở). Tuy nhiên, trong một thời gian ngắn, với
phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, ý thức, trách nhiệm, hiệu
quả”, đồng chí Nguyễn Trí Lạc – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở là
người thẳng thắn nghiêm túc bản lĩnh, có năng lực trình độ có phẩm chất đạo
đức trong sáng, quyết tâm quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được phân công,
với cương vị là người đứng đầu đã cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ,
Lãnh đạo Sở đoàn kết, nhất trí; tập trung khắc phục khó khăn, xử lý dứt điểm 57
tồn tại hạn chế đã chỉ ra tại hội nghị kiểm điểm năm 2016; triển khai đồng bộ
các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều
hành; kịp thời rà soát, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo tinh gọn, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả; chỉ số quản trị, điều hành có những bước tiến vượt bậc,
công tác CCHC năm 2021 xếp thứ 6, tăng 13 bậc so với năm 2016; chỉ số hài
lòng của người dân, doanh nghiệp xếp thứ nhất toàn tỉnh; công tác an sinh xã hội
được đảm bảo, góp phần không nhỏ vào sự thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội,
giữ vững quốc phòng an ninh của tỉnh nhà; năm 2019, 2020 ngành vinh dự được
UBND tỉnh, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng cờ đơn vị thi đua xuất
sắc. Trong đó việc rà soát, thanh tra kiểm tra xử lý dứt điểm tồn đọng chính sách
ưu đãi người có công, chủ động báo cáo và phối hợp Thanh tra Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội xử lý nhóm đối tượng hưởng chất độc hoá học được xác
lập và hưởng chính sách từ những năm 2000 theo Kết luận thanh tra số 124/KLTTr ngày 30/7/2020 của Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về
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việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại tỉnh Hà Tĩnh
là một trong những thành tích đáng ghi nhận; không thể lấy hình ảnh, danh tính
cá nhân ông Nguyễn Trí Lạc với tư cách là người đứng đầu để phản ánh trách
nhiệm cá nhân đối sự việc xẩy ra cách đây đã hơn 20 năm, mặt khác đây là nội
dung hết sức nhạy cảm khó khăn do hậu quả chiến tranh để lại, trong khi Đảng,
Nhà nước không ngừng sửa đổi bổ sung điều chỉnh chính sách ưu đãi người có
công để phù hợp với tình hình phát triển KTXH với công lao đóng góp của các
tổ chức cá nhân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đảm bảo bất cứ
người có công nào cũng đều được hưởng chính sách đồng thời không để sai sót
trong thực hiện chính sách.
3.2. Về nội dung theo kết luận Thanh tra số 26/KL-TT ngày 11/03/2022 của
Thanh tra tỉnh. Với những tồn tại hạn chế đã được thanh tra chỉ ra, mọi nội dung
kết luận kiến nghị thanh tra đã được khắc phục, đây là hoạt động quản lý nhà
nước đúng theo qui định pháp luật; các tổ chức, cá nhân trong quá trình tham
mưu, tổ chức thực hiện để xẩy ra những tồn tại hạn chế mà Kết luận nêu đã được
kiểm điểm nghiêm túc đúng thẩm quyền, kịp thời báo cáo các cơ quan chức
năng liên quan đúng qui định.
3.3. Việc báo nêu thông tin nhưng không phản ánh rõ bản chất sự việc
cùng với những bình luận thiếu khách quan dễ làm ảnh hưởng không nhỏ đến
danh dự và uy tín của cơ quan đơn vị, các tổ chức cá nhân liên quan đối với hoạt
động quản lý nhà nước của ngành. Đặc biệt là đối với ông Nguyễn Trí Lạc là
người đã có rất nhiều công lao đóng góp trong công tác quản lý nhà nước và
đang được cấp ủy chính quyền địa phương xét tặng thưởng Huân chương.
Trên đây là một số nội dung liên quan đến hai bài viết của báo Thanh tra
phản ánh về Sở Lao động Thương binh và Xã hội trong thời gian qua. Sở Lao
động-Thương binh và Xã hội xin báo cáo và giải trình và kính đề nghị Báo
Thanh tra tạo điều kiện thuận lợi để Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh
cũng như cá nhân ông Nguyễn Trí Lạc tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
xứng đáng với những thành tích đã đạt được trong những năm vừa qua và tiếp
tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm tới.
Xin trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Trưởng Bộ LĐTB&XH;
- Bà Nguyễn Thị Hoa – PTBT phụ trách Báo
Thanh tra.
- Thanh tra Bộ LĐTB&XH;
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
BC
- Ban Tuyên giáo, UBKT Tỉnh ủy;
- Đảng uỷ Khối CCQDN tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Sở Thông tin và truyền thông;
- Ban Thi đua khen thưởng tỉnh;
- Giám đốc, PGĐ Sở;
- Lưu: VT, TTra.
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KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đinh Hữu Công
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