
Kính gửi: Ông Nông Văn Hiển 

Xóm Gia Lường, xã Kim Loan, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nhận được phiếu chuyển đơn số 

1880/VKS-TTr-KT ngày 6/9/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng và 

đơn của ông Nông Văn Hiển về việc đề nghị xem xét, giải quyết hỗ trợ làm nhà ở 

đối với gia đình người có công với cách mạng. 

Theo đơn ông Nông Văn Hiển trình bày gia đình ông có anh trai là liệt sĩ Nông 

Văn Độ, năm 1993 liệt sĩ được tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba, khi  Đảng và 

Nhà nước cấp trên triển khai chương trình xuống các xóm để hỗ trợ làm nhà ở gia 

đình ông đã đăng ký tại xóm, đã được xã đến tận nhà chụp ảnh thực tế nhà nhưng đến 

nay không được hỗ trợ làm nhà ở. 

Qua nghiên cứu nội dung đơn, đối chiếu với các văn bản quy định và hồ sơ 

liệt sĩ Nông Văn Độ đang quản lý tại Sở, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trả 

lời ông như sau: 

Liệt sĩ Nông Văn Độ, sinh năm 1943, hy sinh 1966; Nguyên quán xã Kim 

Loan, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng có bố là ông Nông Văn Nhương đã chết năm 

1985, mẹ là bà Nông Thị Ngọ đã chết năm 1996, vợ Lôi Thị Chao đã đi lấy chồng 

khác (liệt sĩ không có con). Hiện nay ông Nông Văn Hiển là người thờ cúng liệt sĩ. 

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định đối tượng để được hỗ trợ về nhà ở phải là hộ gia đình có 

người có công với cách mạng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận, bao gồm:  

“a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; 

b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi 

nghĩa tháng Tám năm 1945; 

c) Thân nhân liệt sĩ; 

d) Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 

đ) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 

e) Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; 

g) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; 

h) Bệnh binh; 

i) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 

k) Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; 

l) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm 

nghĩa vụ quốc tế; 

m) Người có công giúp đỡ cách mạng”. 

UBND TỈNH CAO BẰNG 
SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

Số:      /LĐTBXH-NCC                       
V/v trả lời đơn ông Nông Văn Hiển 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày       tháng 9 năm 2021 
 



Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy 

định Thân nhân liệt sĩ là cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi); 

người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi liệt sĩ dưới 18 tuổi, thời gian nuôi từ 10 năm 

trở lên. Trường hợp ông Nông Văn Hiển là em trai của liệt sĩ nên không thuộc đối 

tượng được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. 

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

Chúc ông cùng toàn thể gia đình luôn mạnh khỏe./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Viện KSND tỉnh Cao Bằng (để biết); 

- UBND huyện Hạ Lang; 

- Phòng Lao động -TBXH huyện Hạ Lang; 

- UBND xã Kim Loan; 

- Lưu: VT, PNCC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Ích Chánh 
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