
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày         tháng 5 năm 2020 

V/v thông báo kết quả xác minh vụ 

việc đối với ông Nguyễn Đắc Đại  

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh nhận được đơn đề ngày 18/4/2020 của ông Nguyễn Đắc 

Đại, trú tại nhà số 62 D, ngõ 1, đường Trần Phú, khối VI, phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Lạng Sơn. Đơn có nội dung: Ông và ông Đoàn Văn Thậm cùng được 

giao một nhiệm vụ và cùng bị thương trên một chuyến xe, nhưng ông Thậm được 

hưởng chế độ như thương binh còn ông thì đến nay chưa được. Ông đề nghị xem 

xét cho ông hưởng chế độ chính sách như thương binh (nội dung chi tiết trong 

đơn). Sau khi xem xét nội dung đơn và Báo cáo số 1243/BC-SGTVT ngày 

20/5/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc xác minh nội dung vụ việc đối với 

ông Đoàn Văn Thậm và ông Nguyễn Đắc Đại; đồng chí Dương Xuân Huyên, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan trực tiếp gặp mặt, thông báo kết quả kiểm tra, rà soát, xác minh 

thông tin của các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh đến ông Nguyễn Đắc Đại, 

khẳng định rõ trường hợp của ông Đại không thuộc diện được xem xét xác nhận 

là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh theo quy định.  

(Báo cáo số 1243/BC-SGTVT và đơn của ông Nguyễn Đắc Đại được gửi 

kèm theo trên VNPT-iOffice).  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: GTVT, YT, TTr tỉnh, 

  BCHQS tỉnh; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH-NC, BTCD, TH-CB;  

- Lưu: VT, KG-VX(NCD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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