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            Kính gửi:     Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kỳ Anh 

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được đơn của ông Nguyễn Tiến 

Minh, nguyên quán xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, trú tại thôn 5, xã 

Đông, huyện K.Bang, tỉnh Gia Lai, là anh trai liệt sĩ Nguyễn Đình Tường (theo nội 

dung đơn) đề nghị xem xét lại chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Đình Tường và 

xin cấp lại bằng Tổ quốc ghi công. Sau khi nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ lưu tại Sở, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: 

1. Về hồ sơ liệt sĩ: Có hai bộ hồ sơ liệt sĩ Nguyễn Đình Tường và liệt sĩ Nguyễn 

Đình Tương lưu tại Sở, cụ thể như sau: 

Hồ sơ liệt sĩ Nguyễn Đình Tường có Giấy báo tử số 272D của Bộ Chỉ huy quân 

sự Nghệ Tĩnh cấp ngày 30/6/1976 thể hiện: Liệt sĩ Nguyễn Đình Tường, sinh năm 

1951, nguyên quán xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, tỉnh Nghệ Tĩnh, hy sinh ngày 

11/7/1972 tại Ấp Diên Bao - Tuyên Đức; số bằng Tổ quốc ghi công: UA581b theo 

Quyết định số 172 Ttga ngày 22/3/1977. 

 Hồ sơ liệt sĩ Nguyễn Đình Tương có Giấy báo tử số 23PH của Bộ Chỉ huy quân 

sự Nghệ Tĩnh cấp ngày 30/01/1977 thể hiện: Liệt sĩ Nguyễn Đình Tương, sinh năm 

1948, nguyên quán xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, hy sinh ngày 27/7/1970 tại Mặt trận 

phía Nam; số bằng Tổ quốc ghi công: YT537b theo Quyết định số 499/Ttga ngày 

01/6/1977.  

Như vậy cả hai liệt sĩ Nguyễn Đình Tường và Nguyễn Đình Tương đều có 

nguyên quán tại xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh và đã được cấp bằng Tổ quốc ghi công. 

2. Về việc giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ đối với ông Nguyễn Duy Lai 

Ngày 24/9/2013, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được hồ sơ đề nghị 

hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ của ông Nguyễn Duy Lai, nguyên quán xã Kỳ Hải, 

huyện Kỳ Anh, trú quán xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, hồ sơ gồm có: Biên bản ủy quyền 

của gia đình, họ tộc và đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Đình 

Tường, số bằng Tổ quốc ghi công UA581b theo Quyết định số 172 Ttga ngày 

22/3/1977, được Ủy ban nhân dân xã Kỳ Hải xác nhận. Căn cứ đề nghị của Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kỳ Anh, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội Hà Tĩnh cấp Quyết định số 4264/QĐ-SLĐTBXH ngày 15/11/2013 về việc trợ cấp 

thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Đình Tường đối với ông Nguyễn Duy Lai, là Anh trai liệt sĩ, 

nguyên quán xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, trú quán xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh.  



Qua kiểm tra, xác minh ông Nguyễn Duy Lai là anh trai liệt sĩ Nguyễn Đình 

Tương, sinh năm 1948, nguyên quán xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, bằng Tổ quốc ghi 

công số YT537b theo Quyết định số 499/Ttga ngày 01/6/1977.  

Như vậy, việc hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Đình Tương của ông 

Nguyễn Duy Lai là đúng với thực tế, tuy nhiên do khi kê khai hồ sơ có sự nhầm lẫn 

giữa liệt sĩ Nguyễn Đình Tương và Nguyễn Đình Tường. 

3. Việc giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Đình Tường và liệt sĩ 

Nguyễn Đình Tương 

Căn cứ Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 Quy định chi tiết, hướng dẫn 

thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Thông tư 

05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ 

sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kỳ 

Anh phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Kỳ Hải, Ủy ban nhân dân xã Kỳ Châu: 

- Đối với liệt sĩ Nguyễn Đình Tường: Hướng dẫn thân nhân gia đình liệt sĩ 

Nguyễn Đình Tường hoàn thiện (1) hồ sơ, thủ tục đính chính thông tin nguyên quán 

trong hồ sơ liệt sĩ (nếu chưa đúng); (2) hồ sơ, thủ tục cấp lại bằng Tổ quốc ghi công; 

(3) hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 

- Đối với liệt sĩ Nguyễn Đình Tương: Hướng dẫn ông Nguyễn Duy Lai lập hồ sơ, 

thủ tục điều chỉnh thông tin trong hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ 

Nguyễn Đình Tương, nguyên quán xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, số bằng 

Tổ quốc ghi công: YT537b theo Quyết định số 499/Ttga ngày 01/6/1977 gửi cơ quan 

có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định. 

Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kỳ Anh báo cáo kết 

quả giải quyết về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./. 

Nơi nhận: 
- UBND xã Kỳ Châu; 

- UBND xã Kỳ Hải; 

- Ông Nguyễn Duy Lai; 

- Giám đốc (báo cáo); 

- Ban BT Website; 

- Thanh tra Sở; 
- Lưu: VT, NCC. 
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