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V/v xin ý kiến giải quyết chế độ 

BHXH cho người lao động có 

thời gian công tác trước ngày 

01/01/1995 

 

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

 

UBND tỉnh Lạng Sơn nhận được Báo cáo số 68/BC-SLĐTBXH ngày 

17/3/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xem xét, xử lý đơn 

của ông Lý Công Xè liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội trước ngày 

01/01/1995. Qua xem xét báo cáo cho thấy đây là trường hợp nghỉ mất sức lao 

động từ ngày 01/6/1982, sau khi hết thời hạn đươc̣ hưởng trơ ̣cấp đối tươṇg sẽ 

tiếp tục được hưởng trơ ̣ cấp theo quy định tại Quyết định số 60-HĐBT ngày 

01/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi chế độ trợ cấp đối với công 

nhân viên chức nghỉ việc vì mất sức lao động; Thông tư số 05/LĐTBXH-TT 

ngày 24/4/1990 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành 

chế độ trợ cấp mất sức lao động theo Quyết định số 60-HĐBT ngày 01/3/1990 

của Hôị đồng Bô ̣trưởng. Tuy nhiên, thực tế sau khi hết thời hạn hưởng trơ ̣cấp 

ông Xè không được tiếp tuc̣ hưởng trơ ̣cấp như quy định taị các văn bản trên. 

Trên cơ sở báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, để đảm 

bảo quyền lợi của đối tượng, UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo về thực trạng hồ sơ 

của đối tượng và đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét cho ý 

kiến, cụ thể như sau: 

1. Về nhân thân và nguyên nhân phát sinh đơn 

Ông Lý Công Xè, sinh ngày 26/9/1945 hiện cư trú tại thôn Bản Cáp, xã 

Gia Miễn, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Ông Xè đươc̣ hưởng trợ cấp mất sức 

lao động từ ngày 01/6/1982, thời gian được hưởng đến ngày 31/10/1990. 

Quá trình công tác của ông Xè thể hiện trong hồ sơ cho thấy trong tổng số 

13 năm 9 tháng công tác liên tục ông có 6 năm công tác thưc̣ tế tại xã Gia Miễn, 

huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, đây là xã khó khăn thuộc huyện biên giới của 

tỉnh Lạng Sơn. Theo quy định của chính sách tại thời điểm thì sau khi hết thời 

hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động (ngày 31/10/1990), ông Xè sẽ tiếp tục được 

hưởng trợ cấp mất sức lao đôṇg theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 60-

HĐBT; điểm d khoản 3 Muc̣ II Thông tư số 05/LĐTBXH-TT do ông có đủ 05 

năm công tác thực tế ở biên giới. 

Tuy nhiên, ngày 20/10/1990, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã 

ban hành Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đối với ông 

Lý Công Xè kể từ ngày 01/11/1990 (theo quy định tại Nghị định số 236-HĐBT 
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ngày 18/9/1985 của Hội đồng Bộ trưởng về việc bổ sung, sửa đổi một số chế độ, 

chính sách về thương binh và xã hội). 

Theo đơn ông Xè trình bày khi bị cắt chế đô ̣ trơ ̣ cấp mất sức lao đôṇg 

hàng tháng ông không nhận được quyết định hoặc thông báo lý do nào của cơ 

quan chức năng, mặt khác thời điểm ông thôi hưởng chế đô ̣là thời kỳ bắt đầu 

thực hiện bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, tỉnh Lạng Sơn là 

một trong những tỉnh giáp biên giới Trung Quốc rất sôi động trong thực hiện 

giao thương hàng hóa, vì vậy bản thân ông Xè cũng tham gia giao thương hàng 

hóa và không để ý nghiên cứu các quy định về việc này, không có ý kiến với cơ 

quan chức năng để xem xét, tiếp tục cho hưởng chế đô ̣từ thời điểm đấy đến nay. 

Nay tuổi cao, sức yếu và qua các phương tiện thông tin đại chúng, ông Xè 

được biết theo quy định tại Quyết định số 60-HĐBT và Thông tư số 

05/LĐTBXH-TT thì ông đủ điều kiện để tiếp tục đươc̣ hưởng trợ cấp mất sức 

lao động, vì vậy ông có đơn đề nghị gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét. 

 2. Thực trạng hồ sơ 

Hồ sơ mất sức lao đôṇg của ông Lý Công Xè hiện nay Bảo hiểm xã hội 

tỉnh đang quản lý cho thấy có đủ cơ sở để xác định về thời gian công tác, thời 

điểm và lý do nghỉ việc hưởng trợ cấp mất sức lao động, thời điểm thôi hưởng 

trợ cấp, địa bàn công tác để xác định đối tượng đủ điều kiện được tiếp tục hưởng 

sau khi hết hạn hưởng trợ cấp, cụ thể: 

- Về thời điểm hưởng (ngày 01/6/1982) trước ngày ban hành Quyết định 

số 176/HĐBT ngày 09/10/1989 của Hội đồng Bộ trưởng theo quy định tại Điều 

2 Quyết định số 60-HĐBT;  

- Về thời gian công tác tại xã khó khăn, huyện biên giới: 

Từ ngày 01/9/1973 đến ngày 01/9/1979: công tác tại xã Gia Miễn, huyện 

Văn Lãng. 

Địa bàn khó khăn được xác định theo Thông tư số 10/LĐ-TT ngày 

18/9/1985 của Bộ Lao động (cũ) về chế độ phụ cấp khu vực (xã Gia Miễn được 

hưởng phụ cấp khu vực là 20%). 

Địa bàn biên giới được xác định theo Thông tư số 14/LĐ-TT ngày 

07/11/1985 của Bộ Lao động (cũ) về phụ cấp chiến đấu của các lực lượng vũ 

trang và công nhân, viên chức công tác ở xã biên giới, huyện biên giới Việt - 

Trung (công tác tại huyện biên giới sẽ được hưởng phụ cấp chiến đấu là 10%). 

- Về thời điểm thôi hưởng: từ ngày 01/11/1990. 

3. Nhận định 

- Hồ sơ của ông Lý Công Xè có đủ cơ sở để xác định về thời gian công 

tác, thời điểm và lý do nghỉ việc hưởng trợ cấp mất sức lao động, thời điểm thôi 

hưởng trợ cấp, địa bàn công tác để xác định đối tượng đủ điều kiện được tiếp tục 

hưởng sau khi hết thời gian hưởng trợ cấp. 
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- Nguyên nhân ông Xè không đươc̣ tiếp tuc̣ hưởng chế đô ̣do trách nhiệm 

của cán bộ tham mưu thực hiện chính sách của ngành Lao động - Thương binh 

và Xã hội taị thời điểm năm 1990 chưa cao.  

- Đây là một trong những trường hợp tồn đọng do lịch sử để lại (đã dừng 

chi trả trợ cấp mất sức lao động trước ngày 01/01/1995). Mặt khác, việc quản lý, 

theo dõi đối tượng hưởng bảo hiểm xa ̃hôị và chi trả chế độ từ thời điểm trước 

và sau năm 1995 của các cơ quan nhà nước chưa chặt chẽ.    

4. Đề xuất 

 Căn cứ Công văn số 2347/LĐTBXH-BHXH ngày 07/8/2001 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội; căn cứ hiện trạng hồ sơ của ông Lý Công Xè và 

đối chiếu với quy định về chính sách, UBND tỉnh Lạng Sơn trân troṇg đề nghị 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét trường hơp̣ của ông Lý Công Xè 

theo hướng như sau: 

- Đồng ý giải quyết cho ông Lý Công Xè được tiếp tục hưởng chế độ trơ ̣

cấp mất sức lao đôṇg theo quy định tại Quyết định số 60-HĐBT và Thông tư số 

05/LĐTBXH-TT.  

- Thời điểm được hưởng: từ ngày 01/11/1990. 

- Chế độ: được xác định theo chính sách tiền lương và trợ cấp bảo hiểm 

xã hội theo từng thời kỳ phù hợp với chính sách của Nhà nước. 

(có bản sao hồ sơ của đối tượng và báo cáo của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội gửi kèm theo). 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội xem xét và cho ý kiến./. 

 
Nơi nhận:                        
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Sở LĐ-TB&XH; BHXH tỉnh;    

- Liên đoàn Lao động tỉnh;                    

- UBND huyện Văn Lãng; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng CV;    

  THCB; 

- Lưu: VT, KGVX(NCD).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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