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THÔNG BÁO  

Kết luận giải quyết chính sách với công dân Khúc Văn Long  
____________________________ 

 

Tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 21/02/2022, Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã tiếp và nhận đơn kiến nghị của ông Khúc 

Văn Long, địa chỉ thôn Dâu, xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, có nội 

dung: Phản ánh việc Ông chưa được hưởng chế độ ưu đãi đối với thương binh từ 

tháng 10 năm 1975 đến nay. 

Sau khi xem xét hồ sơ, nghe Chánh Thanh tra Bộ và Cục trưởng Cục Người có 

công báo cáo về nội dung kiến nghị của ông Khúc Văn Long, Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội kết luận như sau:  

1. Đồng ý để ông Khúc Văn Long được hưởng chế độ ưu đãi đối với thương 

binh kể từ ngày ông Khúc Văn Long được khám giám định vết thương, cấp thẻ 

thương binh sau khi an dưỡng tại Đoàn 115. 

2. Giao Cục Người có công hướng dẫn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tỉnh Hưng Yên truy trả số tiền ông Khúc Văn Long chưa được hưởng chế độ ưu đãi 

đối với thương binh kể từ ngày nêu tại nội dung 1 của Thông báo này đến ngày ông 

Khúc Văn Long có quyết định hưởng chế độ ưu đãi. 

3. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên thực 

hiện đúng, đủ các quyền lợi của ông Khúc Văn Long nêu tại nội dung 2 của Thông 

báo này. 

4. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên xác định rõ 

trách nhiệm, xử lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương  binh và Xã hội về 

việc để xảy ra sai sót đối với ông Khúc Văn Long. 

5. Chánh Thanh tra Bộ giám sát, kiểm tra việc thực hiện các nội dung tại Thông 

báo này, báo cáo Bộ trưởng./. 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để b/c);  

- Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan (để b/c); 

- Ông Khúc Văn Long (thay trả lời); 

- Thanh tra;  

- Cục Người có công; 

- TT Thông tin (để đăng tải); 

- Sở LĐTBXH tỉnh Hưng Yên; 

- Lưu: VT, TTr. 

TL. BỘ TRƯỞNG  

CHÁNH VĂN PHÒNG  
 

 

 

 

 

 

Vũ Xuân Hân  
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