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Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 8 năm 2021 

THÔNG BÁO KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO 

Đối với ông Bùi Văn Dũng, trú tại tổ dân phố 12, thị trấn Hương Khê,  

huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được đơn tố cáo có nội dung: Ông 

Bùi Văn Dũng, trú tại tổ dân phố 12, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh 

Hà Tĩnh (sau đây gọi là ông Dũng) hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học không đúng quy định. Người tố cáo cho rằng: Ông Dũng 

không tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hoá 

học, bản thân ông Dũng và con đẻ ông Dũng không bị bệnh, tật, dị dạng, dị tật có 

liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học. 

Căn cứ quy định của Luật Tố cáo ngày 12/6/2018, Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội đã thụ lý và thành lập Tổ xác minh nội dung tố cáo nêu trên. Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội thông báo kết luận nội dung tố cáo như sau:  

Ông Bùi Văn Dũng là quân nhân, có giấy tờ chứng minh thời gian tham gia 

tại vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học, cụ thể là: Huân chương chiến sĩ 

giải phóng hạng Ba của Hội đồng chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền 

Nam Việt Nam. 

Ông Bùi Văn Dũng mắc bệnh đái tháo đường type 2 là một trong những bệnh 

thuộc danh mục bệnh tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học làm 

suy giảm khả năng lao động 35% (ba mươi lăm phần trăm). 

Điều kiện hưởng chế độ không quy định bắt buộc phải đồng thời có con dị 

dạng, dị tật như nội dung người tố cáo nêu.   

Ông Bùi Văn Dũng có hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động 

kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đúng theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 

05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội. 

Vì vậy, nội dung tố cáo của công dân là sai. 

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

đến các cá nhân, tổ chức có liên quan được biết./. 

 Nơi nhận: 
- Cổng thông tin điện tử Sở LĐTBXH (để thông báo); 

- Người tố cáo; 

- Lưu: VT, hồ sơ. 

GIÁM ĐỐC 
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