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V/v trả lời đơn kiến nghị của công dân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghi Xuân, ngày 10 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Ông Trần Đình Dụy, thôn Trường An, xã Xuân Phổ.
Ngày 05/11/2021, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân nhận được đơn
của ông Trần Đình Dụy, ở thôn Trường An, xã Xuân Phổ khiếu nại về việc
con trai của ông là Trần Đình Thăng, sinh năm 1985 bị cắt chế độ trợ cấp chất
độc hóa học gián tiếp từ tháng 8/2020.
Sau khi xem xét đơn đề nghị của ông, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân
trả lời như sau:
Ngày 18/5/2020, Đoàn Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã
làm việc với UBND xã Xuân Phổ, trực tiếp kiểm tra các đối tượng đang hưởng chế
độ chất độc hóa học gián tiếp và lập biên ghi rõ kết quả kiểm tra từng trường hợp
cụ thể, có các thành phần làm việc ký vào biên bản. Trường hợp anh Trần Đình
Thăng hồ sơ xác lập ban đầu ghi: "Thiếu năng trí tuệ nặng, nói ngọng". Kết quả
xác minh ngày 18/5/2020 giữa Đoàn Thanh tra với anh Trần Đình Thăng: Anh
Thăng sức khỏe bình thường, ngoài việc bị sứt môi ra thì anh Tăng không bị dị
dạng, dị tật nào khác; anh Thăng còn khả năng lao động, đang làm nông nghiệp tại
địa phương có vợ và 01 con”.
Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kết luận số
124/KL-TTr ngày 30/7/2020, trong đó anh Trần Đình Thăng, sinh năm 1985, ở xã
Xuân Phổ không đủ điều kiện tiếp tục hưởng chế độ chất độc hóa học gián tiếp
(với lý do như kết quả kiểm tra nói trên kèm theo quyết định đình chỉ của Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội).
Thực hiện Kết luận số 124/KL-TTr ngày 30/7/2020 của Thanh tra Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội và chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội. UBND huyện đã có Công văn số 1537/UBND-LĐTBXH ngày
20/8/2020, yêu cầu UBND xã Xuân Phổ thông báo kết luận của Thanh tra Bộ
và giải thích rõ cho đối tượng biết lý do không đủ điều kiện tiếp tục hưởng chế
độ chất độc hóa học gián tiếp.
Vậy, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân trả lời để ông Trần Đình Dụy
được rõ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
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- Ban Tiếp công dân huyện;
- Lưu: VT, LĐTBXH;

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Việt Hùng

