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Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

- Văn phòng Chính phủ. 
 

 

Thực hiện Công văn số 1981/UBND-TCD ngày 31/3/2020 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối 

hợp với UBND huyện Hương Sơn xử lý đơn của bà Phạm Thị Liên, trú tại thôn 

6, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết 

chế độ hỗ trợ kinh phí cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ Phạm Liên là cha ruột 

của bà Phạm Thị Liên (có văn bản kèm theo).  

Sau khi nghiên cứu, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như 

sau: 

- Kiểm tra hồ sơ liệt sĩ đang lưu tại Sở: Ông Phạm Liên sinh năm 1925, 

quê quán xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; đơn vị Dân công hỏa 

tuyến xã Sơn Quang, hy sinh ngày 12/8/1953 tại xã Đức Hồng, huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh, thi hài an táng tại xã Đức Hồng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, 

UBND huyện Hương Sơn cấp ngày 02/10/1999, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ 

tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công, xác nhận liệt sĩ ngày 02/9/2000 

theo Quyết định số 910/QĐ-TTg. 

- Theo Văn bản số 436/UBND-LĐTBXH ngày 08/4/2020 của UBND 

huyện Hương Sơn về việc báo cáo giải quyết đơn của bà Phạm Thị Liên và Văn 

bản số 64/CV ngày 15/10/2019 của UBND xã Sơn Diệm về việc trả lời đơn về 

hỗ trợ kinh phí cất bốc di chuyển hài cốt liệt sĩ: Phần mộ của bố bà Phạm Thị 

Liên là liệt sĩ Phạm Liên được cất bốc ngày 16/11/2016 (âm lịch), sau khi gia 

đình được người tham gia dân công hỏa tuyến với liệt sĩ Phạm Liên báo tin là 

mộ liệt sĩ Phạm Liên hiện ở xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; Mộ liệt 

sĩ không có bia mộ chí, không có thông tin, không an táng trong nghĩa trang liệt 

sĩ mà nằm ở khu dân cư. Gia đình đã trực tiếp cất bốc phần mộ về chôn cất trong 

khu mộ dòng họ tại thôn Đông Hà, xã Sơn Quang (nay là thôn Đông Hà, xã 

Quang Diệm). Bên cạnh đó, khi cất bốc gia đình không thông báo cho chính 

quyền xã Sơn Diệm (nay là xã Quang Diệm) và tự tổ chức cất bốc, di dời phần 

mộ. Như vậy, gia đình không báo cáo các cơ quan, chính quyền địa phương, đơn 

vị quân đội để xác định nguồn gốc hài cốt, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 

trước khi cất bốc đưa về an táng; Mặt khác thông tin địa điểm gia đình cất bốc 

hài cốt tại xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh sai lệch với thông tin báo 



tử và hồ sơ liệt sĩ Phạm Liên ghi thi hài an táng tại xã Đức Hồng, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. 

(có văn bản kèm theo) 

Căn cứ khoản 1 Điều 65 Mục 3 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 

09/4/2013 của Chính phủ quy định thăm viếng, di chuyển mộ liệt sĩ, di chuyển 

hài cốt liệt sĩ “Mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin an táng trong nghĩa trang liệt sĩ 
được di chuyển theo nguyện vọng của thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ”. 

Đối chiếu với quy định nêu trên, bà Phạm Thị Liên không đủ điều kiện 

được hỗ trợ kinh phí cất bốc, di chuyển hài cốt theo quy định tại Nghị định số 

31/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Văn phòng Chính phủ biết và thông tin trả lời đối tượng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện Hương Sơn; 

- BCHQS tỉnh Hà Tĩnh; 

- Bà Liên (thay trả lời); 

- Giá đốc Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Ban BT Website Sở; 
- Lưu: VT, NCC. 
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