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                          Kính gửi: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh 

 

 Thực hiện văn bản số 64-PC/UBKTTU ngày 26/11/2021 của Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh Ủy về việc chuyển đơn tố cáo của công dân có nội dung tố cáo 

ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh sử dụng bằng 

cấp giả, với nội dung đơn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (viết tắt Sở 

Lao động-TB&XH) đã tiến hành kiểm tra, xác minh xin báo cáo như sau: 

 Sở Lao động - TB&XH, tiến hành kiểm tra tên của người tố cáo ghi 

Nguyễn Tiến Hà và Trần Lâm, làm việc tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc 

Sở Lao động - TB&XH, qua kiểm tra không có tên Nguyễn Tiến Hà và Trần 

Lâm. Căn cứ vào Khoản 1 Điều 25 Luật Tố cáo năm 2018, người tố cáo sử dụng 

họ tên của người khác để tố cáo không theo hình thức quy định tại Điều 22 của 

Luật Tố cáo năm 2018,  vậy  Sở Lao động - TB&XH không xử lý theo quy định 

của Luật Tố cáo. 

 Tuy vậy Sở Lao động - TB&XH, tiến hành kiểm tra Bằng tốt nghiệp phổ 

thông trung học của ông Nguyễn Hồng Sơn, qua kiểm tra cho thấy hiện nay ông 

Sơn đang lưu giữ Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học gốc, có nội dung thí sinh 

Nguyễn Hồng Sơn, sinh ngày 01/10/1965 tại Thị xã Hà Tĩnh đã trúng tuyển kỳ 

thi tốt nghiệp phổ thông trung học, khóa thi năm 1982, tại Hội đồng thi Trường 

PTTH Vinh 2, xếp loại trúng tuyển trung bình, do Trưởng Ty Giáo dục Trần 

Đình Tiêu ký ngày 15/7/1982. Vào sổ cấp Bằng số 195-V2TNPTTH/82 và xác 

minh tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Nghệ An có Văn bản số 242/XMVB-TTr ngày 06/12/2021về việc trả lời xác 

minh văn Bằng tốt nghiệp, kết quả: Trong Danh sách học sinh được công nhận 

tốt nghiệp PTTH khóa thi năm 1982 tại Hội đồng thi PTTH Vinh 2 có tên 

Nguyễn Hồng Sơn, sinh ngày 01/10/1965 tại Thị xã Hà Tĩnh. Như vậy các thông 

tin ghi trong Bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học nêu trên và thông tin ghi trong 

Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp phổ thông trung học khóa thi 

năm 1982 còn lưu ở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An trùng khớp nhau. 

Ông Nguyễn Hồng Sơn không sử dung Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học giả. 

 Vậy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  xin báo cáo Ủy ban Kiểm tra 

Tỉnh ủy biết, quan tâm chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở, các PGĐ (b/cáo);   

- Lưu: VT, TTr. 
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  Nguyễn Trí Lạc 
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