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THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022 
 

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 16/5/2022, tại Phòng Tiếp công dân Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội, ông Phạm Đức Huân, Giám đốc Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội đã chủ trì tiếp công dân định kỳ. Tham dự tiếp công dân có:  

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Trưởng phòng Người có công; 

- Ông Trần Văn Quản – Chuyên viên phòng Người có công; 

- Ông Nguyễn Quang Lộc – Chuyên viên phòng LĐVL-BHXH; 

- Bà Nông Thị Thanh Tường - Chuyên viên Thanh tra; 

- Bà Đinh Thị Lan Hương – Chuyên viên Thanh tra. 

I. KẾT QUẢ CHUNG 

Trong ngày đã tiếp 02 lượt công dân của huyện Văn Quan và huyện Cao Lộc đến kiến 

nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực người có công và lĩnh vực việc làm.  

II. KẾT QUẢ TIẾP TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ 

1. Ông Vi Nghiệp Khuya - Địa chỉ: xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng 

Sơn: 

Nội dung: Ông Vi Nghiệp Khuya đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

tỉnh Lạng Sơn cung cấp giấy giới thiệu là thân nhân gia đình Liệt sĩ để có căn cứ liên hệ 

với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng về việc đăng ký giám định 

ADN xác định mối liên hệ với mộ Liệt sĩ mới khai quật được chưa rõ danh tính tại 

huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng và xin sao bản sao Quyết định số 301/CP ngày 20/9/1980 

của Chính Phủ kèm theo danh sách cấp Bằng tổ quốc ghi công. 

Kết quả: 

- Nội dung đề nghị cung cấp giấy giới thiệu để liên hệ với Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng đăng ký giám định ADN: Hướng dẫn công dân đến 

UBND xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan làm thủ tục xác nhận hộ khẩu, thông tin cá nhân, 

mối liên hệ với Liệt sĩ và xin cấp giấy giới thiệu. 
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- Nội dung xin sao bản sao Quyết định số 301/CP ngày 20/9/1980 của Chính Phủ: 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội không thể cung cấp cho ông bản sao do trong hồ 

sơ lưu trữ tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ có giấy báo khai tử của Liệt sĩ, 

không lưu trữ Quyết định số 301/CP ngày 20/9/1980 của Chính Phủ. 

2. Ông Hoàng Văn Thềm – Địa chỉ: Tổ 3, Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao 

Lộc, tỉnh Lạng Sơn:  

Nội dung: Hỏi về chương trình đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc đang triển khai 

tại Lạng Sơn. 

Kết quả: Đến thời điểm hiện nay Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội chưa triển khai chương trình đi xuất khẩu lao động Hàn 

Quốc năm 2022.  Hướng dẫn công dân truy cập để cập nhật thông tin kịp thời trên trang 

thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ 

tháng 5/2022 để các cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan được biết./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Thanh tra tỉnh; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Phòng NCC; 

- Phòng LĐVL-BHXH; 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Phạm Đức Huân 
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