
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:          /LĐTBXH-NCC  
           Cao Bằng, ngày     tháng 4 năm 2021 

    V/v trả lời đơn thư 

 
 

Kính gửi: Ông Nông Thanh Hoà 

Tổ dân phố 6, thị trấn Hoà Thuận, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng 

  

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng nhận được đơn của 

ông Nông Thanh Hoà, Trú quán tại Tổ dân phố 6, thị trấn Hoà Thuận, huyện 

Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng về việc đề nghị giám định lại thương tật. 

Qua xem xét nội dung đơn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao 

Bằng trả lời ông như sau: 

Tại khoản 4 điều 30 Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính 

phủ và điều 19 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao 

động- Thương binh và Xã hội quy định đối với Thương binh đã giám định có vết 

thương sau đây tái phát thì được giám định lại: 

a) Vết thương sọ não bị khuyết xương sọ hoặc còn mảnh kim khí trong sọ 

gây biến chứng dẫn đến rối loạn tâm thần hoặc liệt. 

b) Vết thương thấu phổi gây biến chứng dày dính màng phổi hoặc xẹp phổi 

dẫn đến phải cắt phổi hoặc thùy phổi. 

c) Vết thương ở tim dẫn đến phải phẫu thuật. 

d) Vết thương ổ bụng: Dạ dày hoặc ruột gây biến chứng ở dạ dày hoặc 

dính tắc ruột phải phẫu thuật. 

“đ)… 

h) Vết thương ở mắt tái phát dẫn đến mù mắt; vết thương ở tai gây mất 

hoàn toàn sức nghe hai tai”. 

Hồ sơ giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát gồm: Đơn đề nghị 

giám định lại thương tật; Bản sao bệnh án điều trị vết thương tái phát của bệnh 

viện cấp huyện trở lên, trường hợp phẫu thuật phải có phiếu phẫu thuật của bệnh 

viện cấp huyện trở lên 

Đối chiếu theo văn bản trên quy định, nếu ông thuộc đối tượng được giám 

định lại thương tật thì gửi hồ sơ về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội để báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội thẩm 

định.   

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng xin trả lời để ông 

được biết. Chúc ông cùng toàn thể gia đình mạnh khỏe./.  

 
Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Phòng LĐ-TBXH Quảng Hoà;  
- Lưu VT,PNCC (4b)  
  

 

Nông Minh Huân 
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