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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

 SỞ LAO ĐỘNG  

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2635/SLĐTBXH-TTr 
V/v trả lời đơn kiến nghị của công dân 

 

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 9 năm 2022 

            

Kính gửi: Bà Cao Thị Thu 

Trú quán: Xã An Hòa Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh. 

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được đơn do Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội chuyển đến, ghi tên bà Cao Thị Thu (sau đây gọi là bà 

Thu), trú quán xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh xin khôi phục 

lại chế độ chất độc da cam (nội dung cụ thể nêu trong đơn). Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội trả lời như sau: 

1. Về điều kiện được hưởng: 

Căn cứ Khoản 1 Điều 31 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 

quy định về chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học: “Trợ cấp hằng tháng đối với con đẻ bị dị dạng dị tật có 

liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở 

lên”; 

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Quyết định số120/2004/QĐ-TTg ngày 05/7/2004 

của Thủ tướng Chính phủ thì con đẻ còn sống của người tham gia kháng chiến 

bị hậu quả của chất độc hóa học: “(a) Bị dị dạng, dị tật nặng không có khả năng 

lao động, không tự lực được trong sinh hoạt; (b) Bị dị dạng, dị tật, không có khả 

năng lao động nhưng còn tự lực được trong sinh hoạt” và Khoản 2 Mục I 

Thông liên tịch số 14/2004/TTLT/BLĐTBH-BYT ngày 08/11/2004 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế - Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện 

chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do 

nhiễm chất độc hoá học: “…(b) Đối với con đẻ còn sống của người tham gia 

kháng chiến (bao gồm cả con đẻ của bệnh binh, con đẻ của công nhân viên chức 

nghỉ mất sức lao động) bị dị dạng, dị tật nặng do nhiễm chất độc hóa học không 

còn khả năng lao động; (c) Người tham gia kháng chiến bị mắc các bệnh và con 

của họ bị dị dạng, dị tật do chất độc hóa học” thì được hưởng chế độ trợ cấp. 

2. Kết quả xác minh trực tiếp: 

Ngày 30/7/2020, Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành 

Kết luận số 124/KL-TTr về việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với 

cách mạng tại tỉnh Hà Tĩnh; trong đó kết luận bà Cao Thị Thu, sinh năm 1980, 

Nơi cư trú: Xã An Hòa Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh nghi vấn không dị dạng dị 

tật hoặc dị dạng dị tật nhẹ còn khả năng lao động, tiếp tục xác minh.  
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Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ngày 

08/10/2020 Đoàn kiểm tra, xác minh theo Quyết định số 8066/QĐ-SLĐTBXH  

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành xác minh trực tiếp đối với 

ông Cao Văn Tý (cha đẻ của bà Cao Thị Thu), ông Tý cho biết: bà Cao Thị Thu 

đã lấy chồng ở Thành phố Hà Tĩnh, có 02 con, không bị dị dạng dị tật, còn có 

khả năng lao động; đã gọi 2 lần nhưng không có mặt; ông Cao Văn Tý ký vào 

Biên bản xác minh. 

Đối chiếu các quy định nêu trên và kết quả kiểm tra xác minh trực tiếp, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kết luận số 1663/SLĐTBXH-TTr 

ngày 18/3/2021 về việc kiểm tra, xác minh sau Kết luận thanh tra 124/KL-TTr  

ngày 30/7/2021 của Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong đó 

đình chỉ chi trả trợ cấp chất độc hóa học đối với 100 đối tượng gián tiếp là con 

đẻ của người tham gia kháng chiến (Kèm theo biểu tổng hợp đối tượng không 

đủ điều kiện hưởng chế độ) cụ thể: huyện Hương Sơn có 07 đối tượng bị đình 

chỉ, danh sách có bà Cao Thị Thu không bị dị dạng, dị tật, còn khả năng lao 

động nên không đủ điều kiện hưởng chế độ, việc đình chỉ trợ cấp là đúng quy 

định pháp luật. 

Vậy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để bà Cao Thị Thu 

được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ LĐTBXH (b/c); 

- Ban TCD tỉnh (để biết); 

- GĐ, PGĐ phụ trách; 

- Phòng NCC; 

- Ban BT Website Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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