
   Số:              /LĐTBXH-NCC            Cao Bằng, ngày        tháng 8 năm 2021 

             V/v trả lời đơn thư 

Kính gửi: Ông Nguyễn Viết Vũ 

Trú quán: xóm 3, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

Ngày 12 tháng 8 năm 2021, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Cao 

Bằng nhận được của ông đề nghị tìm lại các loại giấy tờ, hồ sơ liên quan đến bố ông 

là Nguyễn Ích Đằng (Nguyễn Nông Đằng, Nông Ích Đằng), bí danh: Thịnh Đức. 

Theo nội dung đơn trình bày: Bố ông là Nguyễn Ích Đằng (có bí danh và 

02 tên như trên), sinh năm 1926, tham gia hoạt động cách mạng trước cách mạng 

tháng 8 năm 1945. Nay ông làm hồ sơ kê khai cho mẹ được hưởng trợ cấp tuất 

theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ, do chiến tranh 

biên giới tháng 02/1979 gia đình ông bị mất hết các giấy tờ liên quan. 

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ người hoạt 

cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đang quản lý tại Sở Lao động -

Thương binh và Xã hội không có hồ sơ của ông Nguyễn Ích Đằng (Nguyễn Nông 

Đằng, Nông Ích Đằng); Bí danh: Thịnh Đức. 

Căn cứ tại Điều 6, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính 

phủ quy định căn cứ để xác nhận người hoạt cách mạng trước ngày 01/01/1945 

phải có một trong các giấy tờ như sau: Lý lịch của cán bộ, đảng viên khai từ năm 

1962 trở về trước do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý; Lý lịch khai trong 

Cuộc vận động bảo vệ Đảng theo Chỉ thị số 90-CT/TW ngày 01 tháng 3 năm 

1965 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa III);Lý lịch đảng viên khai năm 

1975, 1976 theo Thông tri số 297TT-TW ngày 20 tháng 4 năm 1974 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng (khóa III) đối với người hoạt động cách mạng được kết nạp 

vào Đảng sau năm 1969 và người hoạt động liên tục ở các chiến trường B, C, K từ 

năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975;Hồ sơ của người đã được khen thưởng 

Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập; Hồ 

sơ liệt sĩ;Lịch sử Đảng bộ từ cấp xã trở lên được các cơ quan Đảng có thẩm 

quyền thẩm định và đã xuất bản; Hồ sơ, tài liệu đang lưu giữ tại cơ quan lưu trữ 

của Đảng, Nhà nước, Bảo tàng lịch sử của Trung ương và địa phương từ cấp 

huyện trở lên. 

Theo văn bản quy định, nếu gia đình ông còn lưu giữ được một trong các 

giấy tờ, tài liệu liên quan nêu trên, đề nghị ông liên hệ với Ban Tổ chức thành ủy 

           UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 



Cao Bằng để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ xác nhận người hoạt động cách mạng 

trước ngày 01/01/1945 đối với ông Nguyễn Ích Đằng theo quy định. 

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; 

- Lưu: VT, PNCC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Ích Chánh 
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