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THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023 

 

 Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 15/12/2021, tại Phòng Tiếp công 

dân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ông Phạm Đức Huân - Giám đốc 

Sở đã chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023. Tham dự tiếp công dân có: 

 - Bà Lăng Thị Phìn, Chánh Thanh tra Sở; 

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

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

 - Bà Đinh Thị Lan Hương, Chuyên viên Thanh tra Sở. 

 1. KẾT QUẢ CHUNG 

 Trong ngày đã tiếp 02 lượt công dân đến đề đạt nguyện vọng, hỏi chính 

sách, trong đó có công dân và vụ việc thuộc địa bàn huyện Cao Lộc và huyện 

Lộc Bình. 

 2. KẾT QUẢ TIẾP CỤ THỂ 

 2.1. Bà Hoàng Thị Đan, sinh năm 1944, địa chỉ: Số 104 (số 66 cũ), khu 

Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

Nội dung: Bà Hoàng Thị Đan là đối tượng được nhận trợ cấp ưu đãi người 

hoạt động kháng chiến. Trước đây, Bà đã làm đầy đủ hồ sơ đề nghị được tặng 

Huân chương kháng chiến hạng Nhất theo hướng dẫn tại huyện Cao Lộc, tuy 

nhiên lại chỉ nhận được Huân chương kháng chiến hạng Ba. Bà thấy thiệt thòi. 

Bà đề nghị được cấp đổi Huân chương kháng chiến từ hạng Ba lên hạng Nhất 

(Kèm theo đơn đề ngày 30/02/2023). 

 Kết quả: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã trao đổi và hướng dẫn 

như sau:  Đối với đề nghị cấp Huân chương kháng chiến của bà Hoàng Thị Đan, 

theo quy định, thẩm quyền giải quyết thuộc về UBND huyện Cao Lộc. Sở sẽ 

chuyển đơn của Bà đến UBND huyện Cao Lộc để được xem xét, giải quyết. 

 2.2. Ông Lương Văn Phát, địa chỉ: Thôn Lăng Xè, xã Đồng Bục, huyện 

Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

 Nội dung: Ông Lương Văn Phát nguyên là cán bộ của Uỷ Ban kiểm tra 

đảng Huyện uỷ Lộc Bình, nghỉ hưu năm 1988. Trong quyết định nghỉ hưu, 

huyện Lộc Bình chỉ tính cho Ông có thời gian công tác 18 năm liên tục trong 

quân đội. Ông cho biết năm 2018 đã được Chánh Thanh tra Sở quyết định công 
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nhận có thời gian 22 năm công tác liên tục trong quân đội. Ông đề nghị Sở tìm 

lại quyết định đó và xin 01 bản sao.   

 Kết quả: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã trao đổi và hướng dẫn 

như sau:   

 - Đối với nội dung: Ông Lương Văn Phát đề nghị Sở tìm lại quyết định do 

Chánh Thanh tra ban hành công nhận cho Ông có thời gian 22 năm công tác liên 

tục trong quân đội là hoàn toàn không có cơ sở. Lý do: Chánh Thanh tra Sở 

không có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận có thời gian 22 năm công 

tác liên tục trong quân đội đối với Ông. Do đó, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội không cung cấp được theo đề nghị của Ông.  

- Liên quan đến việc giải quyết chế độ hưu trí đối với Ông Lương Văn 

Phát: Sở đã hướng dẫn Ông liên hệ đến UBND huyện Lộc Bình để được xem 

xét, giải quyết. 

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo kết quả tiếp công dân 

định kỳ tháng 3/2023 để các cá nhân, đơn vị liên quan được biết./. 

 
Nơi nhận:                                                                                     
- Lãnh đạo Sở;  

- Phòng  NCC; 

- Phòng LĐVLBHXH; 

- UBND các huyện: Cao Lộc; Lộc Bình; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Bà Hoàng Thị Đan (Để biết);  

- Ông Lương Văn Phát (Để biết); 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đức Huân 
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