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KỳThư, ngày16tháng 11năm 2022 

 

 

 Kính gửi: - Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Hà Tĩnh; 

- Phòng lao động thương binh và hội huyện Kỳ Anh. 

 

 

Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thư nhận được đơn đề nghị đính chính thông tin của 

Võ Thị Diễn, sinh ngày 28/9/1949, quê quán: xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh; trú quán: thôn Thanh Hòa, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Bà Võ Thị Diễn là người đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với 

thương binh với tỷ lệ thương tật 33% hạng 4/4, theo giấy chứng nhận người được 

hưởng chính sách như thương binh số CK 4665 là Võ Thị Diễn sinh năm 1948, 

nhưng thực tế bà Võ Thị Diễn sinh năm 1949. 

Căn cứ điều 130, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 Nghị định 

quy định chi tiết biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. 

Căn cứ đơn đề nghị đính chính thông tin của bà Võ Thị Diễn, sổ hộ khẩu gia 

đình, thẻ căn cước công dân. 

Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thư đồng ý đính chính thông tin bà Võ Thị Diễn sinh 

năm 1948 trong hồ sơ hưởng chế độ thương binh lưu tại Sở lao động thương binh và 

xã hội tỉnh Hà Tĩnh thành bà Võ Thị Diễn sinh năm 1949. Và khẳng định ở địa 

phương bà Võ Thị Diễn sinh năm 1948, là thương binh với tỷ lệ thương tật 33% 

hạng 4/4 và bà Võ Thị Diễn sinh năm 1949 là một người duy nhất. 

Kính đề nghị Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Hà Tĩnh, Phòng lao 

động thương binh và hội huyện Kỳ Anh nghiên cứu để giải quyết đính chính thông 

tin cho bà Võ Thị Diễn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VP./. 
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