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Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Văn bản số 4414/UBND-

VX1 ngày 07/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc giao tham mưu 

xử lý đơn của ông Hoàng Văn Diễn. Sau khi xem xét, nghiên cứu, Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội trả lời như sau: 

1. Ông Hoàng Văn Diễn, sinh năm 1937, trú tại xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh, hưởng chế độ thương binh tại Quyết định số 529/QĐ-TB 

ngày 23/6/2006 của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kể từ ngày 07/6/2006 theo tỷ lệ 

thương tật 35%. Sau khi ban hành quyết định giải quyết chế độ, Bộ Tư lệnh 

Quân khu 4 chuyển hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để quản lý 

hồ sơ và chi trả chế độ cho đối tượng. 

2. Năm 2016, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện 

thanh tra việc xác lập hồ sơ thương binh tại Quân khu 4, trong đó có hồ sơ 

thương binh của ông Hoàng Văn Diễn. Căn cứ Kết luận thanh tra số 2877/KL-

TTr ngày 03/8/2016 của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Công 

văn số 3612/LĐTBXH - TTr ngày 20/8/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội về việc kiến nghị biện pháp xử lý tiếp theo Kết luận thanh tra số 

2877/KL-TTr (lần thứ 3), Sở Lao động - TBXH có Thông báo số 630/TB-

SLĐTBXH ngày 05/9/2019 về việc tạm dừng chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi 

thương binh. Đồng thời yêu cầu ông Diễn trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ban 

hành Thông báo, tiếp tục bổ sung được các giấy tờ liên quan chứng minh với các 

lý do như đã nêu trên để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. 

Tuy nhiên đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không nhận được hồ 

sơ, giấy tờ có giá trị pháp lý do ông Diễn cung cấp. Ngày 10/3/2020, Bộ Tư lệnh 

Quân khu 4 có Quyết định số 1213/QĐ-BTL về việc thu hồi Quyết định cấp 

giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi thương binh đối với ông Hoàng Văn Diễn với 

lý do: “Kết quả giám định kỹ thuật hình sự Giấy ra viện số 12 đề ngày 

20/11/1971 của Đơn vị BT35 cấp cho ông Hoàng Văn Diễn, 35 tuổi, xác định: 
Phần chữ in phôi của tài liệu được hình thành bằng các hạt mực laze; Hình dấu 
xác nhận mang tên "Binh trạm 35" trên tài liệu được hình thành bằng phương 

pháp in phun màu”.  

3. Ngày 31/10/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận đơn 

của ông Hoàng Văn Diễn đề nghị tiếp tục được hưởng chế độ thương binh. Sở 



Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 140/SLĐTBXH-NCC ngày 

14/11/2019 trả lời nội dung kiến nghị của ông Hoàng Văn Diễn (có văn bản kèm 

theo).  

4. Về nội dung ông Hoàng Văn Diễn đề nghị được hưởng lại chế độ 

thương binh: Đề nghị ông cung cấp các giấy tờ có giá trị pháp lý liên hệ cơ quan 

quân đội để được xem xét, giải quyết đúng theo quy định của pháp luật. 

Sở Lao động - TBXH trả lời ông và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thanh tra Bộ; 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- BTL QK4, BCHQS Hà Tĩnh; 

- UBND huyện Kỳ Anh; 

- Giám đốc (Báo cáo); 

- Ban BT Website; 

- Phòng Thanh tra; 
- Lưu: VT, NCC. 
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