
Số:         /LĐTBXH-NCC              Cao Bằng, ngày        tháng 6 năm 2021 
  V/v trả lời đơn bà Triệu Thị Ngần 

Kính gửi: Bà Triệu Thị Ngần 

Phố Hòa Bình, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng 

Ngày 17 tháng 5 năm 2021, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng 

nhận được Công văn số 588/NCC-CS1 ngày 12/5/2021 của Cục Người có công V/v giải 

quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Hoàng Hôn Soòng. 

Qua nghiên cứu hồ sơ và nội dung Công văn số 588/NCC-CS1 của Cục Người có 

công, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:  

Trường hợp ông Hoàng Hôn Soòng là công nhân nhà máy đường Phục Hòa, 

chiến sĩ tự vệ nhà máy đường, khi quân Trung Quốc xâm lược đến Quảng Hòa đồng chí 

Soòng đang nghỉ phép tại gia đình đã tham gia chiến đấu cùng đơn vị tự vệ Thị trấn 

Quảng Hòa, bảo vệ khu sơ tán của nhân dân. Hồ sơ do Ty Công nghiệp đề nghị xác nhận 

liệt sĩ và đã được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” số 4b888c theo Quyết định số 717/TTg 

ngày 13/10/1979 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” 

Ty Thương binh Xã hội đã bàn giao cho Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa để báo tử. 

Ngày 29/10/1979  có công văn của huyện Quảng Hòa đề nghị không thể xác nhận ông 

Hoàng Hôn Soòng là liệt sĩ được với lý do ông Hoàng Hôn Soòng về nhà lên hang cùng 

gia đình bị chết. Ngày 19/12/1979, Ty Thương binh Xã hội có công văn đề nghị Ty 

Công nghiệp tỉnh Cao Bằng giải quyết chế độ như những công nhân viên chức chết cho 

gia đình ông Hoàng Hôn Soòng. 

Ngày 21/4/1999, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa có công văn số 67/CV-UB 

gửi Sở Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Cao Bằng. Nội dung Công văn khẳng định 

trường hợp ông Hoàng Hôn Soòng bị bắn chết trong hang sơ tán cùng gia đình, đến khi 

có Bằng “Tổ quốc ghi công” công nhận ông Soòng là liệt sĩ đồng chí Nông Văn Chu xã 

đội trưởng kiên quyết phản đối. Do vậy, Bằng “Tổ quốc ghi công” ông Soòng đã được 

trả lại về Sở Lao động -Thương binh và Xã hội. 

Đối chiếu theo các văn bản trên, trường hợp của ông Hoàng Hôn Soòng trong hồ 

sơ thể hiện có đơn thư tố giác, có sự khác nhau về nhận xét trường hợp chết của ông 

Soòng, hồ sơ cũng không được suy tôn liệt sĩ với lý do chết không phải trong chiến đấu. 

Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa không công nhận và đã hoàn trả Bằng “Tổ quốc ghi 

công” về Sở Lao động - Thương binh Xã hội. Do vậy, không có cơ sở để xem xét và giải 

quyết chế độ gia đình liệt sĩ đối với thân nhân của ông Hoàng Hôn Soòng.  

          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 



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

bà cùng toàn thể gia đình luôn mạnh khỏe./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện Quảng Hòa; 

- Phòng Lao động - TBXH huyện Quảng Hòa; 

- Lưu: VT, PNCC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Ích Chánh 
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