
       UBND TỈNH CAO BẰNG          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 VÀ XÃ HỘI                  
 

Số:           /SLĐTBXH-NCC                    Cao Bằng, ngày     tháng 5  năm 2021 

V/v trả lời kiến nghị của cử tri. 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Hòa An 

 

 Thực hiện Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lại Xuân Môn- Ủy viên TW Đảng, 

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng tại Hội nghị tiếp 

xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 

huyện Hòa An. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri 

của huyện Hòa An như sau: 

* Vấn đề thứ nhất: Về điều kiện xác nhận và thủ tục hồ sơ 

1. Về điều kiện xác nhận đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất 

độc hóa học: được thực hiện tại khoản 1, 2  Điều 39, Nghị định 31/2013/NĐ-CP 

ngày 9/4/2013 của Chính phủ Quy định: 

 1. Đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ ngày 01 tháng 8 năm 1961 

đến 30 tháng 4 năm 1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hóa 

học ở chiến trường B, C, K (kể cả 10 xã: Vĩnh Quang, Vĩnh Giang, Vĩnh Tân, Vĩnh 

Thành, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn và Vĩnh Thủy thuộc 

huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị). 

 2. Do nhiễm chất độc hóa học dẫn đến một trong các trường hợp bệnh tật 

sau: 

 a) Mắc bệnh theo danh mục bệnh tật do Bộ Y tế quy định làm suy giảm khả 

năng lao động từ 21% trở lên; 

 b) Vô sinh; 

 c) Sinh con dị dạng, dị tật theo danh mục dị dạng, dị tật do Bộ Y tế quy định. 

 2. Về hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học: được thực hiện tại Điều 41, Nghị định 31/2013/NĐ-CP 

ngày 9/4/2013 của Chính phủ và Điều 27, Thông tư số 05/TT-BLĐTBXH ngày 

15/5/52013 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Quy định: 

1. Bản khai (Mẫu HH1). 

2. Một trong những giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng 

chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học: Quyết định phục viên, 

xuất ngũ; giấy X Y Z; giấy chuyển thương, chuyển viện, giấy điều trị; giấy tờ khác 

chứng minh có tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng 

chất độc hóa học được xác lập từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước. 

Bản sao: Lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, Huân chương, 

Huy chương chiến sĩ giải phóng. 

3. Bản sao bệnh án điều trị tại cơ sở y tế có thẩm quyền do Bộ Y tế quy định, 

trừ các trường hợp sau đây: 



a) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học dẫn đến vô sinh 

theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền do Bộ Y tế quy định. 

Người hoạt động kháng chiến không có vợ (chồng) hoặc có vợ (chồng) nhưng 

không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không 

sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi) được Ủy 

ban nhân dân cấp xã xác nhận; 

b) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không mắc bệnh 

theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 39 của Nghị định nhưng sinh con dị dạng, 

dị tật được Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận. 

Theo các văn bản trên quy định, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tiếp 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, kiểm tra và giới thiệu ra Hội đồng giám định y khoa tỉnh. Sau 

khi có kết luận của Hội đồng giám định y khoa và giấy chứng nhận bệnh tật của Sở 

Y tế chuyển đến, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội ra Quyết định trợ cấp, phụ 

cấp đối với những trường hợp đủ điều kiện. 

* Vấn đề thứ hai: Xem xét xác nhận người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học. 

 Ngày 6 tháng 5 năm 2021, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Cao 

Bằng tiếp nhận hồ sơ đề nghị xem xét xác nhận người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học đối với ông Vương Văn Trọng - Trú quán tại Bản Chạp, xã 

Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Hồ sơ gồm các giấy tờ: bản khai cá 

nhân; Bản tóm tắt bệnh án điều trị nội trú chẩn đoán bệnh: Đợt cấp tâm phế 

mạn/Suy tim/Đái tháo đường typ II của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng; Quyết 

định hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg của Chính phủ; 

Bản trích thông tin giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị do Bộ chỉ huy Quân sự cấp 

ngày 07/4/2021. Qua kiểm tra hồ sơ chưa hợp lệ với lý do tại Bản trích thông tin 

giải mã ký hiệu, phiên hiệu của Bộ chỉ huy Quân sự do Thượng tá Bế Xuân Tình ký 

ngày 7/4/2021 không thể hiện hoặc khẳng định Ông Vương Văn Trọng đã tham gia 

chiến đấu tại  vùng miền do Mỹ rải chất độc hóa học mà chỉ giải mã phiên hiệu địa 

điểm đơn vị đóng quân thuộc tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk. Thực tế ông Vương 

Văn Trọng chưa có giấy tờ chứng minh ông đã tham gia chiến đấu tại địa điểm nêu 

trên. Do vậy, hồ sơ của ông chưa đủ cơ sở để xem xét xác nhận. 

 

* Vấn đề thứ ba: Về việc tạm đình chỉ một số hồ sơ đang hưởng trợ cấp 

 Thực hiện công văn số 4288/LĐTBXH-TTr ngày 30/10/2020 của Bộ Lao 

động- Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 

về lĩnh vực người có công thanh tra toàn diện việc thực hiện chính sách đối với 

người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độ hóa học, toàn bộ 

hồ sơ đối tượng được kiểm tra, rà soát và xử lý theo đúng quy định của Pháp luật. 

 Hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học của huyện 

Hòa An hiện đang hưởng trợ cấp là 95 trường hợp. Trong đó đối tượng trực tiếp có 

66 đối tượng; gián tiếp 29 trường hợp. Qua kiểm tra hồ sơ được lưu trữ tại Sở  

LĐTBXH, hồ sơ các đối tượng còn thiếu gồm 17 trường hợp; cụ thể: 

- Hồ sơ đang tạm đình chỉ trợ cấp có  05 trường hợp 

+ Ông Nông Văn Mô (Xã Hoàng Tung): Giấy chứng nhận đeo Huân chương 

chiến sỹ Trường Sơn được xác nhận năm 2003, Kỷ niệm chương chiến sỹ Trường 



Sơn xác nhận từ năm 2009 (cần xác minh lại vùng miền); hồ sơ khai Vô sinh, theo 

Biên bản số 93/GĐYK ngày 05/10/2010 của HĐGĐYK tỉnh Cao Bằng kết luận ông 

mắc bệnh: Viêm đa xoang, viêm tai giữa, tăng huyết áp, cụt 1/3 giữa cánh tay phải. 

Tỷ lệ suy giảm 81% ( không mắc bệnh theo QĐ số 09/2008/QĐ-BYT).  

+ Ông Chu Quang Thành (Thị trấn Nước hai): theo Biên bản số 18/GĐYK 

ngày 28/06/2008 của HĐGĐYK tỉnh Cao Bằng kết luận ông mắc bệnh Suy nhược 

thần kinh, Suy nhược cơ thể kéo dài, thị lực giảm. Tỷ lệ suy giảm 81%. (không mắc 

bệnh theo QĐ số 09/2008/QĐ-BYT).  

+ Ông Hoàng Liên Sơn (Xã Nam Tuấn): theo Biên bản số 33/GĐYK ngày 

26/08/2008 của HĐGĐYK tỉnh Cao Bằng kết luận ông mắc bệnh: Viêm đa khớp 

dạng thấp ảnh hưởng đến khả năng lao động, suy nhược thần kinh, tăng huyết áp. 

Tỷ lệ suy giảm 81%. (không mắc bệnh theo QĐ số 09/2008/QĐ-BYT).  

+ Ông Lê Ngọc Lâm (Xã Hồng Việt): theo Biên bản số 50/GĐYK ngày 

04/11/2008 của HĐGĐYK tỉnh Cao Bằng kết luận ông mắc bệnh: Á sừng lòng bàn 

tay, viêm da dị ứng lan tỏa, viêm phế quản mãn, suy nhược thần kinh kéo dài. Tỷ lệ 

suy giảm 81%. (không mắc bệnh theo QĐ số 09/2008/QĐ-BYT).  

+ Ông Dương Trọng Hoàng (Xã Hồng Việt): Hồ sơ khai bị Vô sinh. Theo 

Biên bản số 09/GĐYK ngày 27/03/2012 của HĐGĐYK tỉnh Cao Bằng kết luận ông 

mắc bệnh: Viêm loét dạ dày, hành tá tràng, suy nhược thần kinh kéo dài, viêm 

xoang, viêm họng mãn, thoái hóa cột sống thắt lưng. Tỷ lệ suy giảm 81%. (không 

mắc bệnh theo QĐ số 09/2008/QĐ-BYT).  

 

   - Hồ sơ còn thiếu theo Thông tư 17/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC có 02 

trường hợp cần xác minh vùng miền: 

 + Ông Nông Hữu Tình (Xã Ngũ Lão) – Quyết định phục viên do Quân đoàn 

26 – Trung đoàn 607 cấp chưa rõ vùng miền.  

 + Ông Nông Quốc Long (TT Nước Hai) – Quyết định chuyển công tác 

không ghi vùng miền  

 - Hồ sơ còn thiếu theo Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH có 02 trường hợp 

cần xác minh lại vùng miền. 

 + Đối tượng Đàm Thị Hường (Xã Hồng Việt) – Xác nhận vùng miền là Kỷ 

niệm chương chiến sỹ Trường Sơn xác nhận từ năm 2009. 

 + Đối tượng Dương Văn Mùi (Thị trấn Nước Hai) – Giấy chứng nhận đeo 

Huân chương chiến sỹ Trường Sơn được xác nhận năm 2003), Biên bản Giám định 

của HĐGĐYK tỉnh.  

 - Hồ sơ còn thiếu theo Thông tư 08/2009/TT-BLĐTBXH có 03 trường hợp 

cần bổ sung. 

+ Ông Nông Văn Chung là TB 28% (Xã Đức Long): theo Biên bản số 

102/GĐYK ngày 02/11/2010 của HĐGĐYK tỉnh Cao Bằng kết luận ông Nông Văn 

Chung mắc bệnh đau đầu, mất trí nhớ, viêm da mạn tính toàn thân. (không mắc 

bệnh theo QĐ số 09/2008/QĐ-BYT). 

+ Ông Đàm Văn Chính (Xã Đức Long): theo Biên bản số 34/GĐYK ngày 

11/10/2011 của HĐGĐYK tỉnh Cao Bằng kết luận ông mắc bệnh Tâm căn suy 

nhược, viêm da dị ứng mãn, viêm da tiếp xúc, (không mắc bệnh theo QĐ số 

09/2008/QĐ-BYT). 



 + Ông Thân Trọng Đức (Xã Hồng Việt): theo Biên bản số 10/GĐYK ngày 

24/04/2012 của HĐGĐYK tỉnh Cao Bằng kết luận ông mắc bệnh Suy nhược thần 

kinh, viêm da cơ địa, sỏi thận niệu quản trái chưa mổ, (không mắc bệnh theo QĐ số 

09/2008/QĐ-BYT). 

 - Hồ sơ còn thiếu theo Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH có 02 trường 

hợp: 

+ Ông Lãnh Xuân Trù (Xã Dân Chủ): theo Biên bản số 06/GĐYK ngày 

13/02/2014 của HĐGĐYK tỉnh Cao Bằng kết luận ông mắc bệnh Tăng huyết áp 

giai đoạn II. Tổng thị lực 2 mắt 12/10 (không nằm trong danh mục bệnh theo TT số 

41/2013/TTLB-BYT- BLĐTBXH). 

+ Ông Nông Văn Điều ( Xã Đức Long): theo Biên bản số 12/GĐYK ngày 

14/05/2014 của HĐGĐYK tỉnh Cao Bằng kết luận ông mắc bệnh: Tăng huyết áp 

giai đoạn II (không nằm trong danh mục bệnh theo TT số 41/2013/TTLB-BYT- 

BLĐTBXH). 

    Hồ sơ hưởng gián tiếp còn thiếu có 04 trường hợp: 

 - Hồ sơ theo Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH còn thiếu 01 trường hợp cần 

xác minh lại vùng miền: Ông Nông Văn Lâm (Xã Ngũ Lão), Quyết định phục viên 

của bố do Quân đoàn 26 – Trung đoàn 607 cấp chưa rõ vùng miền  

 - Hồ sơ theo Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH có 03 trường hợp còn thiếu 

các loại giấy tờ cần bổ sung: 

 + Ông Nông Văn Kiên (Thị trấn Nước Hai) thiếu giấy xác nhận dị dạng, dị 

tật của UBND cấp xã 

 + Ông Triệu Xuân Ngọc, Triệu Xuân Chiêm (Xã Dân Chủ): thiếu Biên bản 

họp và đề nghị của Hội đồng NCC cấp xã.  

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã trực 

tiếp làm việc với các đối tượng và thống nhất: Đối với những trường hợp hồ sơ còn 

thiếu, đề nghị bổ sung các giấy tờ theo quy định; Đối với 05 trường hợp đang tạm 

đình chỉ trợ cấp, đề nghị giám định lại bệnh tật. Trường hợp nào có kết luận của 

HĐGĐYK và giấy chứng nhận bệnh tật của Sở Y tế mắc bệnh theo danh mục bệnh 

tật của Bộ Y tế quy định làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên, Sở tiếp 

tục ra Quyết định khôi phục lại chế độ và truy trả trợ cấp. Những trường hợp nào 

không đủ điều kiện, Sở sẽ tiếp tục xin ý kiến Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội 

để có hướng giải quyết. 

Trên đây là nội dung Sở Lao động- Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị 

của cử tri huyện Hòa An./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                 GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                   

- Tỉnh ủy Cao Bằng (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lưu: VT, BTXH; 

                                                                                            

                                                                                           

                                                                                               Hoàng Thị Mỹ Hảo 
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