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                      Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái nhận Công văn số 
3080/UBND –LĐTBXH  ngày 28/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên 
Bái về việc báo cáo kết quả hồ sơ đề nghị tặng Huân chương Độc lập đối với gia 
đình gia đình liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chi.

Sau khi xem xét, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái có ý 
kiến như sau:

1. Về kết quả xác minh hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương độc lập đối 
với gia đình liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chi, về mối quan hệ giữa liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chi 
với bà Nguyễn Thị Soạn:

Thứ nhất: Tại Báo cáo số 186/BC-UBND ngày 13/12/2022 của Ủy ban nhân 
dân xã Âu Lâu thì “… không có căn cứ để chứng minh liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chi là 
con đẻ hay con nuôi của bà Nguyễn Thị Soạn”. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Soạn 
không có người con nào khác ngoài liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chi.

Như vậy: Thông tin trong hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập 
cho gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc theo Tờ trình số 
368/TTr-UBND ngày 26/7/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái và hồ sơ 
của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Soạn đã được công nhận chưa đồng nhất 
về thông tin (cụ thể là thông tin về mối quan hệ giữa liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chi và bà 
Nguyễn Thị Soạn). 

Thứ hai: Tại Văn bản 3080/UBND-LĐTBXH  của Ủy ban nhân dân thành 
phố Yên Bái chưa làm rõ mối quan hệ giữa ông Nguyễn Ngọc Hậu – người đứng tên 
kê khai đề nghị khen thưởng và gia đình bà Nguyễn Thị Soạn (theo đề nghị tại Văn 
bản số 1379/SLĐTBXH-NCC ngày 08/9/2022 của Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội tỉnh Yên Bái).

2. Về giải pháp hoàn thiện hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập 
đối với gia đình liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chi:

Căn cứ pháp luật quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam 
anh hùng”;

Căn cứ Điểm 2 Khoản C Thông tư liên tịch số 44-TBXH/VHC/LB ngày 
08/4/1985 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội – Viện Huân chương Hướng 
dẫn thực hiện chủ trương của Hội đồng Nhà nước về tặng thưởng Huân chương 
Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc quy 



2

2

định: “  2. Nếu cha mẹ đẻ và người có công nuôi của một liệt sĩ đều đủ tiêu chuẩn 
được hưởng quyền lợi của gia đình liệt sĩ (như đã quy định trong Thông tư số 05-
TBXH ngày 10-5-1976 của Bộ Thương binh và Xã hội) thì liệt sĩ đó được tính vào 
số liệt sĩ của cả gia đình cha mẹ đẻ và gia đình người có công nuôi để xét khen 
thưởng”.

Như vậy, liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chi dù là con nuôi hay con đẻ của bà Nguyễn 
Thị Soạn thì bà Nguyễn Thị Soạn vẫn đủ điều kiện để được công nhận là Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng và gia đình bà Nguyễn Thị Soạn và ông Lương vẫn đủ điều 
kiện để tặng thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì 
độc lập, tự do của Tổ quốc. Tuy nhiên, các giấy tờ của 2 hồ sơ này phải thống nhất 
về  thông tin.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Kết 
luận ngày tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2022 (theo Công văn số 17/TB-TCD 
ngày 20/12/2022 của Ban tiếp công dân tỉnh); để giải quyết dứt điểm vụ việc, tránh 
việc giải quyết đơn thư của công dân kéo dài, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội 
đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái chỉ đạo các phòng chức năng trực thuộc 
và UBND xã Âu Lâu cùng gia đình chỉnh sửa, hoàn thiện lại hồ sơ đề nghị tặng 
thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do 
của Tổ quốc đảm bảo sự đồng nhất về thông tin với hồ sơ Bà mẹ Việt Nam Anh 
hùng Nguyễn Thị Soạn đã được công nhận (lưu ý về mối quan hệ giữa liệt sĩ 
Nguyễn Ngọc Chi và bà Nguyễn Thị Soạn). 

Hồ sơ gửi về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội trước ngày 14/01/2023 để 
thẩm định gửi Sở Nội vụ xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết../.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng LĐ- TBXH TP Yên Bái;
- UBND xã Âu Lâu;
- Ông Nguyễn Ngọc Hậu;
- Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, hồ sơ NCC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Tuấn Chung
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