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BÁO CÁO 

Về việc trả lời thư hỏi của ông Triệu Văn Cai  

xóm Bắc Vọng, xã Bế Văn Đàn 

 

 

Thực hiện Công văn số 35/SLĐTBXH-BTXH ngày 20 tháng 9 năm 2021 của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng về việc trả lời thư hỏi của 

ông Triệu Văn Cai, trú tại xóm Bắc Vọng, xã Bế Văn Đàn. 

Ngày 23 tháng 9 năm 2021 Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa đã ban hành 

Công văn số 1101/UBND-LĐTBXH về việc trả lời thư hỏi của ông Triệu Văn Cai. 

Nội dung của công văn, Ủy ban nhân dân huyện giao cho Ủy ban nhân dân xã Bế 

Văn Đàn hướng dẫn gia đình ông Triệu Văn Cai hoàn thiện thủ tục để xác định 

mức độ khuyết tật của con ông Triệu Văn Cai là ông Triệu Văn Êm theo quy định 

tại Điều 5 Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH:  

- Trường hợp 1: Ông Triệu Văn Êm được Hội đồng xác định mức độ khuyết 

tật của xã Bế Văn Đàn cấp giấy xác nhận có mức độ khuyết tật nặng hoặc đặc biệt 

nặng đề nghị Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo chuyên môn hướng dẫn gia đình ông 

Triệu Văn Êm làm hồ sơ hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội cho người khuyết tật theo 

quy định tại Điều 7 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP.  

- Trường hợp 2: Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã Bế Văn Đàn không 

đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật của ông Triệu Văn Êm, người khuyết tật 

hoặc đại diện hợp pháp của ông Triệu Văn Êm không đồng ý với kết luận của Hội 

đồng hoặc có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội 

đồng không khách quan, chính xác thì đề nghị Hội đồng xác định mức độ khuyết 

tật của xã Bế Văn Đàn cấp giấy giới thiệu và chuyển hồ sơ của ông Triệu Văn Êm 

lên Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh. 

Ngày 06 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân xã Bế Văn Đàn đã có báo cáo 

việc tiếp nhận và kết quả thực hiện chế độ chính sách đối với hộ gia đình ông Triệu 

Văn Cai xóm Bắc Vọng, xã Bế Văn Đàn: “Ngày 27/9/2021, Ủy ban nhân dân xã đã 

cử công chức văn hóa - xã hội hướng dẫn ông Triệu Văn Cai làm hồ sơ, viết đơn 

đề nghị xác định mức độ khuyết tật theo Thông tư số 01/TT-BLĐTBXH ngày 

02/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhưng đến thời điểm ngày 

05/10/2021 chưa thấy ông Triệu Văn Cai gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã. 
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UBND xã tiếp tục chỉ đạo công chức chuyên môn liên hệ đến xóm và gia đình ông 

Triệu Văn Cai hẹn đến UBND xã để xem xét và hướng dẫn theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

tiếp tục đôn đốc và hướng dẫn chuyên môn xã Bế Văn Đàn liên lạc với gia đình 

ông Triệu Văn Cai. Đến chiều ngày 07 tháng 10 năm 2021, ông Triệu Văn Cai đã 

đến Ủy ban nhân dân xã Bế Văn Đàn nộp hồ sơ theo quy định. Hội đồng xác định 

mức độ khuyết tật xã Bế Văn Đàn đã nhận hồ sơ đề nghị xác định mức độ khuyết 

tật của ông Triệu Văn Êm - con trai ông Triệu Văn Cai và đang trong quá trình giải 

quyết theo quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 01 

năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng chuyên môn đôn đốc và hướng 

dẫn Ủy ban nhân dân xã Bế Văn Đàn xác định mức độ khuyết tật của ông Triệu 

Văn Êm theo quy định. 

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa về việc trả lời 

thư hỏi của ông Triệu Văn Cai - xóm Bắc Vọng, xã Bế Văn Đàn./.   

 
 Nơi nhận: 
- Sở Lao động-TB&XH; 

- CT, Phó CT UBND huyện 

- UBND xã Bế Văn Đàn; 

- Gia đình ông Triệu Văn cai; 

-  Lưu: VT, LĐTBXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Văn Thông 
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