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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG 

THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 129/TB-SLĐTBXH    

 

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 4 năm 2022 

THÔNG BÁO KẾT LUẬN TỐ CÁO 

Đối với các ông Nguyễn Trƣờng Sơn, Lê Quang Hậu, Đinh Văn Lý 

cùng trú tại xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh  

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được đơn tố cáo của công dân có 

nội dung: Các ông Nguyễn Trường Sơn, Lê Quang Hậu, Đinh Văn Lý hưởng chế 

độ thương binh không đúng quy định.  

Căn cứ khoản 1 Điều 41 Luật Tố cáo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

đã thành lập Đoàn xác minh nội dung tố cáo các ông Nguyễn Trường Sơn, Lê 

Quang Hậu, Đinh Văn Lý hưởng chế độ thương binh không đúng quy định. Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo kết luận tố cáo như sau: 

1. Đối với nội dung tố cáo ông Nguyễn Trường Sơn hưởng chế độ thương 

binh không đúng quy định  

Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy: 

Ông Nguyễn Trường Sơn có thời gian tham gia công tác tại đơn vị 

E266/F34 từ năm 1974 đến năm 1975. Hồ sơ hưởng chế độ thương binh của ông 

Nguyễn Trường Sơn được xác lập trên cơ sở Giấy chứng nhận bị thương gốc số 

108/CN-BT ngày 28/8/1975 của Trung đoàn 266 Sư đoàn 341 và theo thành 

phần, trình tự quy định tại điểm a mục 2 Thông tư liên bộ số 18/TT-LB ngày 

31/12/1991 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng; phần I, 

III Hướng dẫn số 76/CS ngày 29/3/1993 của Cục Chính sách Bộ Quốc phòng. 

Tuy vậy, Giấy chứng nhận bị thương gốc số 108/CN-BT ngày 28/8/1975 của 

Trung đoàn 266 Sư đoàn 341 trong hồ sơ hưởng chế độ thương binh của ông 

Nguyễn Trường Sơn không hợp lệ do đã được Sư đoàn 341 đối chiếu và xác 

định “mẫu con dấu năm 1975 còn lưu ở đơn vị khác với mẫu con dấu trong bản 

phô-tô Giấy chứng nhận bị thương của ông Nguyễn Trường Sơn”. Như vậy, ông 

Nguyễn Trường Sơn không đủ điều kiện hưởng chế độ thương binh; nội dung tố 

cáo của công dân là đúng. 

2. Đối với nội dung tố cáo ông Lê Quang Hậu hưởng chế độ thương binh 

không đúng quy định 

Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy: 

Ông Lê Quang Hậu có thời gian tham gia công tác và có bị thương khi 

đang làm nhiệm vụ tại đơn vị D840/E812/Quân khu 6. Hồ sơ hưởng chế độ 
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thương binh của ông Lê Quang Hậu được xác lập trên cơ sở Giấy chứng nhận bị 

thương gốc số 113 ngày 7/2/1976 của Trung đoàn 812 Quân khu 6 và theo thành 

phần, trình tự quy định tại điểm a mục 2 Thông tư liên tịch số 18/TT-LB ngày 

31/12/1991 của Bộ Lao động TBXH - Bộ Quốc phòng; phần I, III Hướng dẫn số 

76/CS ngày 29/3/1993 của Cục Chính sách Bộ Quốc phòng. Kết quả kiểm tra, 

xác minh tại Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, Trung đoàn 812 Quân khu 6 (nay là Trung 

đoàn 812 thuộc Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận), Đảng ủy xã Xuân Giang và kết quả 

trưng cầu giám định kỹ thuật hình sự của cơ quan công an cho thấy chưa đủ cơ 

sở để kết luận Giấy chứng nhận bị thương gốc số 113 ngày 7/2/1976 của Trung 

đoàn 812 Quân khu 6 có dấu hiệu sai sót hoặc không hợp lệ. Vì vậy, không đủ 

cơ sở kết luận ông Lê Quang Hậu hưởng chế độ thương binh sai quy định; nội 

dung tố cáo của công dân là sai. 

3. Đối với nội dung tố cáo ông Đinh Văn Lý hưởng chế độ thương binh 

không đúng quy định 

Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy:  

Ông Đinh Văn Lý có quá trình tham gia quân đội và công tác tại đơn vị 

E266/F341 từ tháng 3/1975 đến tháng 7/1977. Hồ sơ hưởng chế độ thương binh 

của ông Đinh Văn Lý được xác lập trên cơ sở Giấy chứng nhận bị thương gốc số 

182/CNBT ngày 24/6/1977 của Trung đoàn 266 Sư đoàn 341 và theo thành phần, 

trình tự quy định tại khoản 1 phần A mục I Thông tư liên tịch số 

20/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 20/9/2000 của liên Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội - Bộ Y tế. Kết quả kiểm tra, xác minh tại Sư đoàn 341, Đảng ủy 

xã Xuân Giang và kết quả trưng cầu giám định kỹ thuật hình sự của cơ quan 

công an cho thấy chưa đủ cơ sở để kết luận Giấy chứng nhận bị thương gốc số 

182/CNBT ngày 24/6/1977 của Trung đoàn 266 Sư đoàn 341 có dấu hiệu sai sót 

hoặc không hợp lệ. Vì vậy, không đủ cơ sở kết luận ông Đinh Văn Lý hưởng chế 

độ thương binh sai quy định; nội dung tố cáo của công dân là sai. 

Vậy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo kết luận tố cáo đến các 

cá nhân có liên quan được biết./. 

 Nơi nhận: 
- Người tố cáo; 

- Ban BT Website Sở; 

- Lưu: VT, hồ sơ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Hữu Công 
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