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Kết quả xử lý nội dung chỉ đạo của Ủy ban Nhân
dân tỉnh
tại văn bản số 1228/UBND-VX1 ngày 05/3/2020
Thực hiện công văn số 1228/UBND-VX1 ngày 05/03/2020 về việc làm rõ trách
nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến những sai sót trong đề xuất tại Văn bản
số 59/SLĐTBXH- NCC ngày 10/01/2020 về việc điều chỉnh trú quán của ông Đặng
Thái Hà tại Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 và điều chỉnh bổ sung
mức trợ cấp một lần đối với ông Lê Viết Yên tại Quyết định số 3150/QĐ-UBND
ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xin báo cáo
kết quả như sau:
I. Kết quả kiểm điểm của tập thể, cá nhân liên quan;
Ngày 26/5/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số
1078/SLĐTBXH-NCC gửi UBND huyện Hương Sơn và Văn bản số
1102/SLĐTBXH - NCC gửi UBND huyện Can Lộc về việc xử lý nội dung chỉ đạo
của UBND tỉnh tại Văn bản số 1228/UBND-VX1 ngày 05/3/2020. Theo đó, UBND
huyện Can Lộc và UBND huyện Hương Sơn đã tổ chức họp kiểm điểm tập thể
Phòng Lao động – TBXH và một số cá nhân liên quan đến việc để xẩy ra sai sót về
thông tin nơi cư trú của ông Đặng Thái Hà là đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ
Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975, trú quán xã Sơn Hồng, huyện
Hương Sơn tại Văn bản số 11/LĐTBXH-NCC ngày 03/01/2019 và thiếu mức trợ
cấp một lần đối với ông Lê Viết Yên là người được cử làm chuyên gia sang giúp
Lào, Cam puchia, trú quán thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh tại văn bản
số 2071/LĐTBXH-NCC ngày 16/9/2019. Thông qua báo cáo cho thấy Phòng Lao
động TBXH huyện Can Lộc, huyện Hương Sơn và cá nhân liên quan đến thụ lý hồ
sơ đã xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân không né tránh, đùn đẩy trách
nhiệm. Tập thể và cá nhân liên quan xin rút kinh nghiệm và sẽ cố gắng khắc phục
trong thời gian tới.
Sở Lao động - Thương binh Xã hội đã tổ chức họp kiểm điểm tập thể Phòng
Người có công và 02 đồng chí cán bộ chuyên môn liên quan. Tại cuộc họp phòng đã
tập trung làm rõ quy trình xử lý hồ sơ, chỉ ra những sai sót trong quá trình thụ lý hồ
sơ. Bản thân cán bộ chuyên môn và tập thể phòng đã nhận thức rõ sai sót xem đây là

bài học sâu sắc, xin rút kinh nghiệm và sẽ cố gắng khắc phục để không xẩy ra những
sai sót tương tự.
II. Kiến nghị, đề xuất;
Để đảm bảo quyền lợi đối với ông Lê Viết Yên và ông Đặng Thái Hà. Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND tỉnh:
Ban hành Quyết định trợ cấp một lần đối với ông Lê Viết Yên theo đúng thời
gian được cử làm chuyên gia của ông Lê Viết Yên là 10,5 năm với tổng kinh phí trợ
cấp một lần là 31.500.000đ (thay thế Quyết định số 3150/QĐ-UBND ngày
23/9/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh là 1,5 năm, số tiền là 4.500.000 đồng).
Ban hành Văn bản điều chỉnh trú quán đối với ông Đặng Thái Hà tại Quyết
định số 125/QĐ -UBND, ngày 10/01/2019 từ trú quán xã Sơn Hà huyện Hương Sơn
thành xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn.
Trên đây là báo cáo kết quả kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên
quan đến những sai sót trong thẩm định và tham mưu giải quyết hồ sơ, Sở Lao động
- Thương binh và Xã hội báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- UBND huyện Can Lộc;
- UBND huyện Hương Sơn;
- Giám đốc (Báo cáo);
- Lưu VT, NCC.
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