
UBND TỈNH HÀ TĨNH 
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 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tinh 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại Văn bản số 

3861/UBND-TCH5  ngày 18/7/2022 về việc xem xét giải quyết nội dung đơn của 

Ông Nguyễn Hiền Lương (78 tuổi), địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Cẩm Xuyên, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có 

Văn bản số 1724/SLĐTBXH-BTXH ngày 20/7/2022 đề nghị Uỷ ban nhân dân 

huyện Cẩm Xuyên chỉ đạo các phòng, ngành chức năng và Uỷ ban nhân dân thị 

trấn Cẩm Xuyên kiểm tra, xác minh đối tượng đề nghị tiếp nhận vào cơ sở trợ 

giúp xã hội theo nội dung đơn xuất của công dân. 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh của Phòng Lao động – Thương binh 

và Xã hội, Uỷ ban nhân dân thị trấn Cẩm Xuyên; ngày 11/8/2022, Uỷ ban nhân 

dân huyện Cẩm Xuyên đã có Văn bản số 2247/UBND-LĐTBXH báo cáo Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội về kết quả kiểm tra, xác minh đối tượng đề 

nghị tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội (có Văn bản gửi kèm) như sau: 

1. Theo nội dung đơn trình bày của ông Nguyễn Hiền Lương về trường hợp 

em gái của ông là bà Nguyễn Thị Sương, địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Cẩm 

Xuyên, sinh năm 1971 bị bệnh tật, không đi lại được, sinh hoạt một chỗ, không 

có chồng, con, bố, mẹ đã chết. Hiện tại ông Nguyễn Hiền Lương là người đang 

trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng em gái ông là Nguyễn Thị Sương. 

Kết quả kiểm tra, xác minh của các phòng, ngành chức năng và Uỷ ban 

nhân dân thị trấn Cẩm Xuyên cho thấy trên địa bàn Tổ dân phố 3, thị trấn Cẩm 

Xuyên không có đối tượng tên là Nguyễn Thị Sương sinh năm 1971 như nội 

dung đơn trình bày của ông Nguyễn Hiền Lương mà chỉ có bà Nguyễn Thị 

Sương, sinh ngày 10/10/1952. 

2. Đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Sương sinh ngày 10/10/1952: Báo 

cáo kết quả xác minh Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên như sau: 

- Bà Nguyễn Thị Sương là đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp 

hàng tháng tại cộng đồng thuộc đối tượng người cao tuổi khuyết tật nặng, dạng 

khuyết tật vận động (Mức hưởng: 720.000 đồng/tháng) 

- Tại thời điểm kiểm tra bà Nguyễn Thị Sương có thể giao tiếp, nghe, hiểu, 

diễn đạt được ý muốn và suy nghĩ của bản thân, sử dụng được điện thoại di 

động. Trong sinh hoạt hàng ngày bà tự ăn uống bình thường, việc đi lại, vệ sinh 

cá nhân… thực hiện được nhưng cần sự trợ giúp.  
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3. Căn cứ kết quả xác minh của các phòng, ngành chức năng và Uỷ ban 

nhân dân thị trấn Cẩm Xuyên, ngày 11/8/2022 Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm 

Xuyên đã có Văn bản số 2247/UBND-LĐTBXH gửi Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội. Nội dung văn bản nêu rõ: Trường hợp bà Nguyễn Thị Sương 

sinh ngày 10/10/1952, Tổ dân phố 3, thị trấn Cẩm Xuyên không đủ điều kiện 

đưa vào cơ sơ trợ giúp xã hội để được chăm sóc, nuôi dưỡng. 

Căn cứ Khoản 1, Điều 45, Luật người khuyết tật về quy định đối tượng là 

người khuyết tật đặc biệt nặng không nơi nương tựa, không lo được cuộc sống 

được tiếp nhận vào nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội và báo cáo xác minh của 

Uỷ ban nhân huyện Cẩm Xuyên, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo 

Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh về trường hợp bà Nguyễn Thị 

Sương, sinh ngày 10/10/1952, Tổ dân phố 3, thị trấn Cẩm Xuyên không phải là 

đối tượng khuyết đặc biệt tật nặng để được tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng 

tại cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật hiện hành./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Giám đốc; Phó Giám đốc phụ trách; 

- UBND huyện Cẩm Xuyên; 

- Lưu: VT, BTXH, Thanh tra sở. 
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