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       V/v xử lý đơn của ông Nguyễn  

Văn Thành, xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh 

 

 

                        Kính gửi:          Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 

 
 

Thực hiện văn bản số 4273/UBND-VX2  ngày 07/7/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc giao xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1951, trú quán 

thôn Đông Hà, xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội báo cáo như sau: 

1. Quá trình tiếp nhận thông tin và xử lý các nội dung liên quan đến đơn 

của ông Nguyễn Văn Thành: 

- Ngày 30/12/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được đơn của 

ông Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1951. Theo phản ánh của ông: Ông nhập ngũ 

tháng 7/1968, xuất ngũ năm 1983. Năm 1969 ông bị thương và đã được giám định 

thương tật tại Đoàn 70 với tỷ lệ thương tật 25%. Đầu năm 1977, ông được điều 

sang Quân khu 7, chiến đấu tại Campuchia.Trong quá trình tham gia chiến đấu 

trên đất bạn, vì cơ động liên tục và bị địch tấn công vào nơi đóng quân nên mất hết 

quân tư trang trong đó có cả sổ thương binh, từ đó đến nay không được hưởng chế 

độ nữa.  

- Xem xét nội dung đơn của ông Nguyễn Văn Thành, Sở đã kiểm tra hồ sơ 

quản lý và danh sách chi trả trợ cấp thương tật cho thấy: Ông Nguyễn Văn Thành 

không có tên trong hệ thống quản lý chi trả chế độ chính sách của ngành Lao động 

- Thương binh và Xã hội; Tại kho lưu trữ tìm thấy 01 bộ hồ sơ mang tên Nguyễn 

Văn Thành nằm trong danh sách hồ sơ của Cục Người có công chuyển đến theo 

công văn số 392/TBLSNCC ngày 22/3/1999 để quản lý, lưu trữ và khai thác hồ sơ 

người có công. 

- Ngày 04/3/2021, Sở có công văn số 09/SLĐTBXH-NCC đề nghị Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội huyện Kỳ Anh phối hợp Ủy ban nhân dân xã Lâm 

Hợp và ông Nguyễn Văn Thành kiểm tra việc hưởng chính sách của ông Nguyễn 

Văn Thành. Theo báo cáo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kỳ 

Anh: Ông Nguyễn Văn Thành xác nhận lại tỷ lệ thương tật 21% như hồ sơ lưu tại 

Sở. Hiện tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kỳ Anh không tìm 

thấy hồ sơ gốc lưu tại phòng và phần mềm quản lý chi trả của huyện không có tên 

ông Nguyễn Văn Thành hưởng trợ cấp hàng tháng. 

- Ngày 28/5/2021, Sở có văn bản số 1202/SLĐTBXH-NCC gửi Bộ Tư lệnh 

Quân khu 4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh đề nghị kiểm tra thông tin quân 

nhân và hồ sơ trợ cấp thương tật của ông Nguyễn Văn Thành. 



- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có văn bản số 2157/PCT-CS ngày 05/7/2021 với 

nội dung: Ông Nguyễn Văn Thành có tham gia quân đội. Hiện nay không tìm thấy 

tên của ông Thành trong danh sách đăng ký lưu quân nhân phục viên, xuất ngũ, 

đăng ký quân nhân dự bị tại Ban chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Anh. Ông Thành trình 

bày khi về địa phương có ý định chuyển vào Miền nam sinh sống nên ông không 

nộp các loại giấy tờ và không đăng ký quân nhân dự bị tại cơ quan quân sự huyện. 

- Ngày 07/7/2021, Sở có văn bản số 1518/SLĐTBXH-NCC gửi Bộ Tư lệnh 

quân khu 4 (lần 2) đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo các cơ quan liên quan 

kiểm tra xác minh các nội dung nêu tại văn bản số 1202/SLĐTBXH-NCC ngày 

28/5/2021 và cung cấp Phiếu trợ cấp thương tật (hoặc Quyết định cấp Giấy chứng 

nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp thương tật) của ông Nguyễn Văn Thành (nếu 

có). 

- Đến nay Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh vẫn chưa nhận 

được văn bản trả lời từ Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về các nội dung liên quan đến ông 

Nguyễn Văn Thành. 

2. Kết quả kiểm tra hồ sơ và các nội dung liên quan cho thấy: 

 Ông Nguyễn Văn Thành là đối tượng đã từng tham gia quân đội, đã được 

giám định thương tật nhưng chưa được hưởng chế độ thương binh. Hồ sơ của ông 

Nguyễn Văn Thành được xác lập bởi Đoàn 70 - Quân khu 4 gồm có các giấy tờ: 

Giấy chứng nhận bị thương số 211/Ql ngày 23/6/1971 của Đoàn 70- Quân khu 4, 

Giấy xác định thương tật ngày 29/6/1971 được xác định tỷ lệ thương tật 21% (tạm 

thời) của Hội đồng khám xét thương tật Đoàn 70 - Quân khu 4, Trích sao Quyết 

định cấp sổ thương binh số 85 của Phòng Chính sách - Cục Chính trị - Quân khu 

4. Trong hồ sơ không có Phiếu trợ cấp thương tật (hoặc Quyết định cấp giấy chứng 

nhận thương binh và trợ cấp, phụ câp thương tật) và không có tên trong danh sách 

chi trả trợ cấp thương binh do Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.  

Như vậy, hồ sơ thương binh của ông Nguyễn Văn Thành chưa đủ cơ sở để 

hưởng trợ cấp thương tật do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý. 

3. Về việc xem xét giải quyết chính sách đối với ông Nguyễn Văn Thành 

Căn cứ Khoản 1 Thông tư 254 TT/LT ngày 10/11/1967 của liên Bộ Nội vụ 

(nay là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) - Quốc phòng - Công an : Khi 

thương binh xuất ngũ, đơn vị quản lý thương binh phải ghi vào sổ thương binh 

ngày, tháng, năm xuất ngũ và giới thiệu thương binh đến trình sổ thương binh và 

“phiếu thương tật” (01 phiếu) tại ủy ban hành chính tỉnh, thành phố nơi cư trú để 

thương binh được tiếp tục hưởng mọi quyền lợi ưu đãi đã quy định. 

Công văn số 3038-CSTB ngày 16/10/1971 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Lao 

động - thương binh và Xã hội) về việc quản lý và giải quyết các vấn đề về trợ cấp 

thương tật đối với thương binh xuất ngũ: Bộ đã cùng Tổng cục chính trị và Bộ Tư 

lệnh công an nhân dân vũ trang trao đổi thống nhất là đối với thương binh đã 

được quân đội cấp sổ hoặc trợ cấp một lần rồi xuất ngũ, thì Quân đội sẽ chuyển 

hồ sơ gốc cho ngành Thương binh - Xã hội quản lý và tiếp tục giải quyết các đề 

nghị hoặc khiếu nại của thương binh về nội dung của sổ thương binh. Đối với 

những trường hợp khi mất sổ thương binh, nhưng chưa có phiếu đăng ký và chưa 

có phiếu thương tật ở địa phương, thì các Ban, Sở không được cấp lại sổ, mà báo 



cho thương binh liên hệ với đơn vị Quân đội cấp sổ trước đây để đề nghị cấp lại 

sổ thương binh và phiếu thương tật. 

Căn cứ Điều 28 Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 việc cấp Giấy 

chứng nhận thương binh, Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương 

binh và trợ cấp, phụ cấp thương tật: Các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của 

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ra quyết định cấp Giấy chứng nhận thương binh và 

trợ cấp, phụ cấp thương tật đối với  người bị thương là quân nhân, công nhân viên 

quốc phòng. 

Căn cứ các quy định nêu trên, việc xem xét giải quyết chính sách thương binh 

đối với ông Nguyễn Văn Thành thuộc thẩm quyền cơ quan quân đội các cấp. Sở  

đã đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 xác minh, kiểm tra quá trình công tác và các 

giấy tờ liên quan đến ông Nguyễn Văn Thành; xem xét phương án giải quyết chính 

sách của ông Nguyễn Văn Thành theo đúng quy định pháp luật. 

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tư lệnh 

Quân khu 4 và các cơ quan liên quan trả lời cho ông Nguyễn Văn Thành theo thẩm 

quyền.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục Người có công (để báo cáo); 
- BTL Quân khu 4 (để phối hợp) 
- Giám đốc (Báo cáo); 
- Thanh tra Sở; 
- Ban BT Website; 
- Lưu: VT, NCC. 
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