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Số               /SLĐTBXH-VP 
 

           Bình Phước, ngày 10 tháng 6 năm 2022 

         Về việc trả lời ý kiến, 

           kiến nghị của cử tri.  

                         

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh  

Thực hiện Công văn số 1265/UBND-TH  ngày 01/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội có ý kiến trả lời như sau:  

1. Cử tri Phạm Văn Hoạt và cử tri Lê Thị Son, tổ 1, khu phố 1, phường 

Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài: Phản ánh trên địa bàn thành phố Đồng Xoài 

còn nhiều đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã kê khai và làm thủ tục 

nhận trợ cấp theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ quy 

định về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19, nhưng đến nay vẫn chưa nhận tiền hỗ trợ. Đề 

nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, giải quyết. 

Trả lời:  

Trong thời gian qua, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được phản 

ánh, kiến nghị về việc chậm hỗ trợ kinh phí cho người lao động trên địa bàn thành 

phố Đồng Xoài, Sở cũng đã đề nghị UBND thành phố Đồng Xoài khẩn trương bố 

trí kinh phí hỗ trợ cho người lao động tại Công văn số 751/SLĐTBXH-LĐVL 

ngày 28/4/2022 về việc khẩn trương chi tiền hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 

do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 28/4/2022. Đồng thời 

qua kiến nghị của cử tri, Sở cũng đã có Công văn đề nghị UBND thành phố Đồng 

Xoài báo cáo về nội dung này (do nội dung chi trả tiền hỗ trợ thuộc thẩm quyền 

của UBND thành phố Đồng Xoài). 

2. Cử tri Phạm Văn Bình, Phường Sơn Giang, thị xã Phước Long có kiến 

nghị việc Bằng Tổ quốc ghi công và Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng của 

một số đối tượng chính sách do thời gian cấp đã lâu nên bị hư hỏng. Đề nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng rà soát, tổng hợp và đề nghị cấp có thẩm 

quyền cấp đổi lại Bằng Tổ quốc ghi công, Danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng 

cho các đối tượng.  

Trả lời:  

Ngày 9/12/2020, Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 về ưu đãi người có 

công với cách mạng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký ban hành và Ngày 

30/12/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết 

và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực 

thi hành từ ngày 15/2/2022. Do vậy, sau khi Nghị định số 131/2021/NĐ-CP có 

hiệu lực thi hành, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã trình Ban Thi đua 

khen thưởng tỉnh đề nghị cấp đổi Bằng Bà mẹ Việt Nam anh hùng đối với hồ sơ 

của mẹ Phạm Thị Lai, địa chỉ ở Bình Giang 1, phường Sơn Giang, thị xã Phước 



Long và gửi hồ sơ về Bộ LĐTB&XH trình Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt cấp 

lại Bằng Tổ quốc ghi công đối với hồ sơ 03 liệt sĩ: Liệt sĩ Đinh Văn Hy, Liệt sĩ 

Đinh Thị Ngọ và Liệt sĩ Đinh Văn Chí có nguyên quán ở Sơn Giang, Phước Long. 

Đến ngày 25/3/2022, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh đã có Thông báo về việc cấp 

đổi Bằng Bà mẹ Việt Nam anh hùng đối với trường hợp của mẹ Phạm Thị Lai. 

Ngày 6/4/2022,  Phòng Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội Phước Long đã 

nhận Bằng Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng và gửi về gia đình người có công.   

Riêng đối với trường hợp đề nghị cấp lại 03 Bằng Tổ quốc ghi công, Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội đã liên hệ với Cục Người có công thuộc Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội. Sau khi nhận được Bằng Tổ quốc ghi công được 

cấp lại, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ sớm chuyển về Phòng Nội vụ, 

Lao động – Thương binh và Xã hội Phước Long để trao cho thân nhân người có 

công.  

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội kính báo UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận:                                                                                         
- Như kính gửi; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- LĐVP, các phòng: LĐVL, NCC; 

- Lưu: VT, VP (b). 

            KT. GIÁM ĐỐC 

            PHÓ GIÁM ĐỐC 
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