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Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 4 năm 2020 

 

 
Kính gửi:  

       - Thường trực Tỉnh ủy; 

       - Bà Nguyễn Thị Mai, thôn Bình Tiến B, 

                   xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 2150-

CV/TU ngày 30/3/2020 về việc giao kiểm tra, xử lý đơn thư của bà Nguyễn Thị 

Mai, trú quán xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ đề nghị cấp có thẩm quyền 

cho ông Nguyễn Đăng Tiếp (chồng bà Mai) được hưởng lại chế độ trợ cấp 

thường xuyên đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 

Sau khi nghiên cứu, phối hợp kiểm tra tại địa phương, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội có ý kiến như sau: 

Năm 2002, căn cứ hồ sơ đề nghị của ông Nguyễn Đăng Tiếp và phòng Nội 

vụ - Lao động -TB&XH huyện Đức Thọ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

ban hành Quyết định số 4020/LĐTBXH-CSXH ngày 16/10/2002 về việc hưởng 

trợ cấp thường xuyên đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá 

học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đối với ông Tiếp theo quy định 

tại Quyết định số 26/2000/QĐ-TTg ngày 23/02/2000 của Chính phủ về thực hiện 

một số chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm 

chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. 

Năm 2004, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được hồ sơ hưởng 

chế độ thương binh của ông Nguyễn Đăng Tiếp do quân đội chuyển, Sở đã ban 

hành quyết định hưởng chế độ thương binh từ ngày 01/4/2004; đồng thời ông 

Tiếp thôi hưởng trợ cấp người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học 

theo quy định tại Quyết định số 26/2000/QĐ-TTg ngày 23/02/2000 của Chính 

phủ. Vì vậy, hồ sơ của ông Tiếp không bổ sung, hoàn thiện theo quy định tại 

Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động -TB&XH 

nên không đủ điều kiện hưởng lại chế độ theo đề nghị của bà Mai. 
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Ngày 04/9/2019, Sở Lao động –TB&XH ban hành Thông báo số 532/TB-

SLĐTBXH về việc tạm dừng chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi thương binh đối với 

ông Tiếp theo Kết luận thanh tra số 2877/KL-TTr ngày 03/8/2016 của Thanh tra 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, lý do tạm dừng: Kết quả giám định kỹ 

thuật hình sự Giấy chứng nhận bị thương số 1176/CN, đề ngày 18/11/1972 của 

Đơn vị 413 Q.K.Trị Thiên, cấp cho ông Nguyễn Đăng Tiếp, sinh năm 1952, xác 

định trên tài liệu còn tồn tại chữ viết ghi thông tin khác trước khi có các nội dung 

như hiện tại, cụ thể một số mục như sau: 

- Tại mục "Họ và tên" ghi “Nguyễn Đăng Tiếp” tồn tại chữ viết ghi thông 

tin trước là “Tống Đình Tương”. 

- Tại mục "Ngày nhập ngũ" ghi "27-5-1972" tồn tại chữ số ghi thông tin 

trước là "01-1971". 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời bà Mai được biết. Để ông 

Tiếp được xem xét, giải quyết chế độ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất 

độc hoá học, đề nghị bà căn cứ quy định tại Nghị định số 31, Thông tư liên tịch 

số 201, liên hệ với UBND xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

(nơi thường trú) để được hướng dẫn các thủ tục lập hồ sơ theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Ban Tiếp công dân tỉnh;  
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; 
- UBND huyện Đức Thọ; 

- Phòng Lao động -TBXH huyện Đức Thọ; 

- UBND xã Thanh Bình Thịnh; 
- Lưu: VT, NCC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Trí Lạc 

 

                                                 
1 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều  

của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 

30/6/2016 của Bộ Y tế - Bộ Lao động -TB&XH hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan 

đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ. 
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