
 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  9 năm 2021 

          V/v trả lời đơn bà Lương Thị Phắn 

 
 

Kính gửi: Bà Lương Thị Phắn - Tổ 10, phường Tân Giang, 

             thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

 

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

văn số 2167/BTĐKT-PCTT ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ban Thi đua - Khen 

thưởng Trung ương về việc xem xét trả lời đơn công dân Lương Thị Phắn; trú 

tại tổ 10, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.  

 Theo nội dung đơn bà Lương Thị Phắn trình bày, có bà ngoại tên là Lê 

Mỹ Muội, năm 1940 có giúp đỡ cán bộ cách mạng Việt Nam tại nhà riêng phố 

Bình Mãng, huyện Nà Po, Quảng Tây, Trung Quốc là nơi liên lạc hòm thư cách 

mạng có Hồ Chủ Tịch (tức Hồ Chí Minh) và đồng chí Đàm Văn Mông (tức Lê 

Quảng Ba) đã được Bác Hồ đặt tên mang họ của gia đình gắn liền với lịch sử. 

Đến năm 2014 được Chính phủ truy tặng Bằng khen có công giúp đỡ cách 

mạng. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ về nhà ở và chế độ trợ cấp 

đối với thân nhân người có công giúp đỡ cách mạng. 

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

Cao Bằng trả lời như sau: 

 1. Về hỗ trợ nhà ở đối với thân nhân người có công giúp đỡ cách mạng 

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

tướng Chính phủ quy định đối tượng và điều kiện được hỗ trợ về nhà ở: Là hộ 

gia đình 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 8 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 binh nhiễm chất độc hoá 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. 

Căn cứ theo văn bản trên quy định bà Lê Mỹ Muội là người có công giúp 

đỡ cách mạng, nhưng hiện nay bà đã chết. Do vậy thân nhân của bà không thuộc 

đối tượng được hỗ trợ về nhà ở. 

2. Về chế độ trợ cấp hương khói hàng năm. 

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của 

Chính phủ và Thông tư số 05/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ 

Lao động  - Thương binh và Xã hội chỉ quy định trợ cấp thờ cúng hàng năm đối 

với thân nhân liệt sĩ. Trường hợp bà Lê Mỹ Muội là người có công giúp đỡ cách 

mạng nên không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp thờ cúng. 

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

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

 
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (báo cáo); 

- Phòng LĐ - TBXH thành phố Cao Bằng; 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lưu VT, PNCC.  
  

 
  
  
 Nguyễn Ích Chánh 
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