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 UBND HUYỆN HỚN QUẢN 

PHÒNG LAO ĐỘNG 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 

Số:            /PLĐTBXH 

V/v tham mưu giải trình ý kiến, 

kiến nghị của cử tri với đại biểu 

HĐND trước kỳ họp cuối năm 

2021, HĐND huyện khóa XII. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hớn Quản, ngày        tháng       năm 2021 

 

  Kính gửi: Văn phòng HĐND-UBND huyện.  

 

Thực hiện Công văn số 2318/UBND-KTTH ngày 25/11/2021 của 

UBND huyện về việc tham mưu giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại 

biểu HĐND huyện trước kỳ họp cuối năm 2021, HĐND huyện khóa XII. 

Nội dung kiến nghị của cử tri như sau: 

Cử tri Nguyễn Sỹ Bình - ấp Tân Lập, xã Tân Hiệp (số điện thoại: 

0919238860): Trong đợt tiêm vắc xin covid-19, ngày 10/8/2021 vừa qua, 

trong danh sách tiêm của huyện có 03 đối tượng chính sách của xã Tân Hiệp 

đã từ trần, gồm: Võ Văn Lập, sinh năm 1946; ông Phạm Văn cang, sinh năm 

1942; bà Trần Thị Như, sinh năm 1948 là tuất liệt sỹ. Các trường hợp này đã 

từ trần đến nay đã khoảng 2 năm nhưng danh sách tiêm văc xin vẫn còn có 

danh sách. Vậy cho hỏi các trường hợp này có còn được nhận kinh phí trợ cấp 

không, nếu cắt rồi thì sao trong danh sách tiêm văc xin của huyện vẫn còn báo 

trong danh sách. 

Giải trình: trường hợp 03 đối tượng chính sách của xã Tân Hiệp đã từ 

trần, gồm: Võ Văn Lập, sinh năm 1946; ông Phạm Văn Cang, sinh năm 1942; 

bà Trần Thị Như, sinh năm 1948 đã từ trần và được Phòng LĐ-TB&XH báo 

giảm trợ cấp hàng tháng, giải quyết chế độ mai táng phí theo Thông tư 

05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ LĐ-TB&XH. Ngày 

06/8/2021  Phòng LĐ-TB&XH nhận được Công văn hỏa tốc số 1421/UBND-

VX ngày 6/8/2021 của UBND huyện về việc đăng ký nhu cầu tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 mũi 1, đợt 6 do thời gian gấp nên cán bộ phòng LĐ-TB&XH 

phụ trách công tác chính sách người có công và cán bộ LĐTBXH xã có sai 

sót khi rà soát lập danh sách không cắt giảm hết các đối tượng người có công 

đã từ trần tiêm văc xin mũi 1 đợt 6. 

Trên đây là tham mưu ý kiến giải trình kiến nghị cử tri của phòng 

LĐTBXH huyện xin báo cáo UBND huyện biết và có ý kiến chỉ đạo thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 
-Như trên; 

-Lưu VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 
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