
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
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Số:            /SLĐTBXH-LĐTLBHXH 
 

V/v rà soát, xác minh đối với các câu hỏi, 

phản ánh của Công dân trên Cổng 

 thông tin điện tử của Chính phủ 

    

 Sóc Trăng, ngày       tháng 8 năm 2021  

 

 
 

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ. 

 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại Công văn số 4113/VP-TH ngày 08/8/2021 về 

việc rà soát, xác minh phản ánh của công dân trên Cổng thông tin điện tử của 

Chính phủ;  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh báo cáo kết quả xác minh thắc 

mắc của Ông Lương Minh Thức, địa chỉ: Khóm 6, Phường 1, Thị xã Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc Trăng. Email: luongminhthuc89@gmail.com, số điện thoại: 

0332397396. 

Phản ánh trường hợp của ông Nguyễn Văn Hà và bà Trương Thị Đẹp. 

Thường trú tại ấp Ngã Tư, Xã Vĩnh Hiệp, Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, hiện 

đang giúp việc nhà cho ông Lộc Cao tại Ấp Ngã Tư, Xã Vĩnh Hiệp, Thị xã Vĩnh 

Châu như sau: do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa 

bàn nên địa phương thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng trên phạm vi toàn tỉnh. 

Nên ông Nguyễn Văn Hà và bà Trương Thị Đẹp không thể làm việc vì là lao động 

chính nên thật sự gặp khó khăn, mất thu nhập gây ảnh hưởng và cần sự hỗ trợ của 

chính quyền địa phương hỗ Quyết định số 1793/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng ngày 16/7/2021. Nhưng khi được biết chính sách này gia 

đình ông Hà có liên hệ với Trưởng ấp nhưng được cho là không phải đối tượng hỗ 

trợ và không giải quyết. Nay ông Thức làm đơn để được hỗ trợ chính sách theo 

Quyết định số 1793/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Và 

xử lý nghiêm cán bộ khi không làm tròn trách nhiệm thực hiện đúng chính sách đối 

tượng gây bức xúc trong dư luận Phản ánh vụ việc. Trong quá trình tìm hiểu tôi 

biết có một số đối tượng là quan hệ họ hàng với Trưởng ấp nhưng những đối tượng 

đó không nằm trong đối tượng hỗ của Chính phủ hỗ trợ đối với lao động không có 

giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác. Nay 

tôi phản ánh để được giải quyết và điều tra xử lý nghiêm nếu đúng như tôi phản 

ánh thì xử lí đúng theo quy định. 

Trả lời:  

Vấn đề thắc mắc của anh Thức về đối tượng thụ hưởng mà anh Thức nêu 

trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

mailto:luongminhthuc89@gmail.com


đã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Vĩnh Châu để xác 

minh. Cụ thể: 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Vĩnh Châu phối hợp với Ủy 

ban nhân dân xã Vĩnh Hiệp và Ban nhân dân ấp Ngã Tư trực tiếp đến gặp ông 

Nguyễn Văn Hà, bà Trương Thị Đẹp và ông Trịnh Văn Lộc (chủ thuê mướn anh 

Hà và chị Đẹp) để xác minh làm rõ. Sau khi nghe Ủy ban nhân dân xã thông tin về 

đối tượng và điều kiện được hỗ trợ theo Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 

16/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ lao động không có giao kết hợp 

đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác. Ông Nguyễn 

Văn Hà và bà Trương Thị Đẹp đều thống nhất mình không thuộc nhóm được hỗ 

trợ và cho biết thêm trước đây khi thắc mắc đã được Ban nhân dân ấp Ngã Tư giải 

thích trường hợp của ông bà không thuộc nhóm đối tượng được hỗ trợ thì cũng đã 

thống nhất và không có ý kiến gì thêm. Còn chuyện cháu mình là Lương Minh 

Thức đã đăng nội dung hỏi trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ ông Hà và 

bà Đẹp hoàn toàn không hay biết. 

Ông Nguyễn Văn Hà và bà Trương Thị Đẹp đã ký vào nội dung biên bản 

làm việc của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hiệp để làm cơ sở cũng như chịu trách 

nhiệm về những nội dung đã nêu trong biên bản. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính gửi Cổng thông tin điện tử của 

Chính phủ để giải đáp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lưu: VT, LĐTLBHXH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mã Chí Thanh 

 


		2021-08-12T13:37:36+0700


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2021-08-12T14:10:02+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<soldtbxh@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2021-08-12T14:10:24+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<soldtbxh@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2021-08-12T14:10:34+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<soldtbxh@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




