ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

Số: 4586 /UBND-KGVX
V/v báo cáo tình hình xử lý
đơn phản ánh, kiến nghị của
công dân.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 13 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 6343/VPCP-KSTT ngày 20 tháng 6 năm 2017 của
Văn phòng Chính phủ về việc chuyển xử lý đơn phản ánh, kiến nghị của công dân
liên quan đến chế độ chính sách dân công hỏa tuyến, chế độ thương binh;
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận báo cáo tình hình giải quyết đơn thư
cho các đối tượng, cụ thể như sau :
1. Trường hợp ông Trình Khắc Liêm, sinh năm 1947, quê quán: Thanh Liên,
Thanh Chương, Nghệ An; trú quán: khu phố 1, phường Xuân An, thành phố Phan
Thiết, tỉnh Bình Thuận (từ trần ngày 27/7/2016); hồ sơ được bà Trần Thị Hữu, sinh
năm 1950, là vợ của đối tượng kê khai vào ngày 22/8/2016, đề nghị hưởng trợ cấp
một lần theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính
phủ. Hồ sơ của ông Liêm được các cấp xét duyệt theo quy trình và đã được Bộ
CHQS tỉnh báo cáo về Quân khu 7 vào ngày 30/5/2017 (tiến độ giải quyết hồ sơ của
ông Trình Khắc Liêm nói riêng và các đối tượng theo các quyết định của Thủ tướng
Chính phủ nói chung đều được Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS huyện, thị xã, thành
phố gửi về cho các xã, phường, thị trấn để thông báo cho đối tượng biết). Hiện nay
hồ sơ của ông Liêm đang được Phòng Chính sách thuộc Cục Chính trị Bộ Tư lệnh
Quân khu 7 giải quyết. Khi nào có kết quả, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Phan
Thiết sẽ thông báo mời bà Trần Thị Hữu để giải quyết chế độ trợ cấp một lần theo
quy định.
2. Trường hợp ông Nguyễn Văn Mai, sinh năm 1901, quê quán: Thiện
Nghiệp, Phan Thiết, Bình Thuận; trú quán: xã Hồng Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình
Thuận (từ trần ngày 22/6/1994):
Hồ sơ được bà Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1948, là con ruột của ông Mai
lập đề nghị hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày
08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 20/4/2017; hồ sơ kê khai ông Mai
có thời gian tham gia cơ sở mật, thuộc đội công tác xã Hồng Liêm, từ năm 1964
đến năm 1975; hồ sơ không có giấy tờ, đã được xã Hồng Liêm niêm yết công khai
rộng rãi trong nhân dân 15 ngày, không ai thắc mắc, hay khiếu kiện; được các cấp
xét duyệt theo quy trình và đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo về Quân khu 7
vào ngày 26/6/2017. Hiện nay hồ sơ của ông Mai đang chờ Bộ Tư lệnh Quân khu 7
xem xét, giải quyết.
3. Trường hợp ông Đỗ Xuân Cẩm, sinh năm 1954; quê quán: Cẩm Yên, Cẩm
Thủy, Thanh Hóa; trú quán: Thôn Dân Lễ, xã Thuận Hòa, Hàm Thuận Bắc, Bình

Thuận; nhập ngũ tháng 8/1978, xuất ngũ tháng 10/1984 ; đơn vị: Quân khu 7. Trong
thời gian công tác, ông bị thương vào tháng 4/1979 tại Núi Đất, tỉnh Tà Keo,
Campuchia. Vết thương: Bị mãnh pháo trên đầu trái, miểng pháo vai trái, miểng pháo
mông trái và miểng pháo đùi bên trái trước bụng.
Ngày 30/8/1983, Hội đồng giám định y khoa Bệnh viện 121 tổ chức giám
định và kết luận vết thương đối với ông Đỗ Xuân Cẩm có tỷ lệ thương tật 53%, xếp
hạng 2/4 tại Biên bản giám định y khoa số 1207TT-MS. Sau khi giám định thương
tật, ông được đơn vị cho về thăm nhà do cha bị ốm nặng, nên chưa được cấp giấy
chứng nhận bị thương và chưa được hưởng chế độ. Tháng 10/1984, ông phục viên về
địa phương. Ngày 22/6/2017, ông Cẩm có đơn đề nghị cấp lại hồ sơ thương binh và
giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật; ngày 17/7/2017, Ban Chỉ huy Quân sự huyện
Hàm Thuận Bắc có Công văn số 487/BCH-CT đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cấp
lại hồ sơ và giải quyết chế độ thương tật đối với ông Cẩm.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có văn bản đề nghị Cục Chính trị Quân khu 7 truy
lục lại hờ sơ lưu trữ của ông Cẩm để giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật đối với
thương binh bị ngừng hưởng do khách quan hoặc bị thất lạc hồ sơ được quy định
theo Điều 14, Thông tư số 202/2013/TT-BQP ngày 07/11/2013 của Bộ Quốc phòng.
Khi nào có kết quả cụ thể sẽ thông báo trực tiếp cho ông Cẩm được biết.
Ủy ban nhân dân dân tỉnh Bình Thuận báo cáo Văn phòng Chính phủ biết./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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