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        UBND TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /KL-SLĐTBXH    Quảng Bình, ngày       tháng 02  năm 2020 
 

 

KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO 

Đối với ông Dương Công Điền về man khai hồ sơ 

 hưởng chế độ thương binh 

(địa chỉ: Tổ dân phố Cầu, phường Quảng Thuận,  

thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) 

 
 

Ngày 23/9/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành 

Quyết định số 5948/QĐ-SLĐTBXH về việc thụ lý tố cáo đối với ông Dương 

Công Điền ở Tổ dân phố Cầu, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng 

Bình man khai hồ sơ hưởng chế độ thương binh. 

Căn cứ nội dung tố cáo, báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo ngày 

18/02/2020 của Tổ xác minh, các tài liệu, chứng cứ có liên quan và đối chiếu 

các quy định của pháp luật, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kết luận nội 

dung tố cáo như sau: 

I. Kết quả xác minh 

1. Kết quả kiểm tra hồ sơ giải quyết chế độ thương binh của ông 

Dương Công Điền 

- Theo hồ sơ giải quyết chế độ thương binh của ông Dương Công Điền 

lưu tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho thấy: 

Ông Dương Công Điền sinh ngày 03/02/1946, quê quán: Quảng Xuân, 

Quảng Trạch, Quảng Bình; nhập ngũ tháng 9/1972; cấp bậc, chức vụ: Binh nhất, 

chiến sỹ; bị thương ngày 05/11/1972 tại Đảo La, Quảng Trạch trong trường hợp 

chiến đấu, bị máy bay Mỹ ném bom, sập hầm; đơn vị khi ông Điền bị thương tại 

Đại đội 1, Tiểu đoàn 365, Quảng Trạch. 

- Thành phần hồ sơ gồm có: 

+ Đơn xin giám định thương tật của ông Dương Công Điền ngày 

20/01/1993 có xác nhận của UBND xã Quảng Thuận, phòng Tổ chức - Xã hội 

huyện Quảng Trạch; 
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+ Tờ khai của ông Dương Công Điền ngày 20/03/1993; 

+ Biên bản họp xét ngày 21/03/1993 của Đảng ủy, UBND và các đoàn thể 

nhân dân xã Quảng Thuận; 

+ Giấy chứng nhận bị thương của Bộ Chỉ huy Quân sự Bình Trị Thiên 

ngày 08/05/1987; 

+ Giấy chứng nhận bị thương số 08/GCN ngày 10/03/1993 của Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh Quảng Bình; 

+ Quyết định nghỉ hưu số 1081 của UBND huyện Quảng Trạch đối với 

ông Dương Công Điền ngày 19/11/1991; 

+ Biên bản xác định thương tật số 4 ngày 16/7/1993 của Hội đồng y khoa 

tỉnh Quảng Bình xác định tỷ lệ thương tật là 21%; 

+ Quyết định số 143/QĐ-TB ngày 15/9/1993 của Sở Lao động- Thương 

binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình về trợ cấp thương tật và cấp giấy chứng nhận 

thương binh cho ông Dương Công Điền. 

- Đối chiếu quy định của pháp luật tại thời điểm thiết lập hồ sơ hưởng chế 

độ thương binh của ông Dương Công Điền cho thấy hồ sơ giải quyết chế độ 

thương binh của ông Dương Công Điền còn thiếu chặt chẽ, cụ thể: 

+ Trong hồ sơ thông tin ngày nhập ngũ không thống nhất, cụ thể: Tại Đơn 

xin giám định thương tật của Dương Công Điền khai nhập ngũ 01/01/1972 

nhưng các giấy tờ khác thì nhập ngũ tháng 9/1972. 

+ Hồ sơ giải quyết chế độ thương binh của ông Dương Công Điền thừa 

Biên bản họp xét của Đảng ủy, UBND và các đoàn thể nhân dân phường Quảng 

Thuận. 

2. Kết quả thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ để chứng minh điều 

kiện hưởng chế độ thương binh của ông Dương Công Điền 

a. Kết quả làm việc với người tố cáo 

Qua làm việc, người tố cáo không cung cấp được các thông tin, bằng 

chứng để chứng minh các nội dung nêu trong đơn về trường hợp bị thương của 

ông Điền. Người tố cáo không cùng đơn vị của người bị tố cáo, không biết rõ sự 

việc. Người tố cáo trình bày: Theo hồ sơ về hưu, ông Dương Công Điền sinh 

năm 1946, đi bộ đội ở Huyện đội Quảng Trạch cũ, làm việc ở bộ phận hậu cần. 
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Sau đó, xin chuyển về thương nghiệp làm ở bộ phận chất đốt, đến năm 1989 làm 

hồ sơ về hưu. Do đó, người tố cáo cho rằng ông Dương Công Điền không đi 

chiến đấu, không bị thương. Hồ sơ xác lập hưởng chế độ thương binh của ông 

Dương Công Điền là do ông Thành - Xã đội trưởng ký hồ sơ cho ông Dương 

Công Điền. 

b. Kết quả làm việc với người bị tố cáo 

- Qua làm việc và tại bản giải trình của cá nhân ông Dương Công Điền 

trình bày: Thực chất Ông sinh năm 1951 nhưng trong hồ sơ Đảng là 1952, còn 

theo hồ sơ về hưu và giấy chứng minh nhân dân là 1946. Lý do không có sự 

thống nhất trong năm sinh là do năm 1991, Công ty Thương nghiệp Quảng 

Trạch giải thể nên Ông khai trong hồ sơ sinh năm 1946 để làm chế độ hưu, do 

đó các giấy tờ trong hồ sơ sinh năm 1946. 

- Về quá trình công tác của bản thân, ông Điền cho biết: Từ tháng 01/1968 

đến tháng 8/1972 làm kế toán Xí nghiệp chế biến gỗ Ba Đồn, huyện Quảng 

Trạch, tỉnh Quảng Bình; từ tháng 9/1972 đến tháng 10/1972: B2, chiến sỹ C1, 

D365, Quảng Trạch; từ tháng 11/1972 đến tháng 02/1974: B1, chiến sỹ C1, 

D365, Quảng Trạch; từ tháng 03/1974 đến tháng 01/1975: Học lớp kế toán làm 

tài vụ đoàn chính sách hậu phương, Quân khu 4; từ tháng 02/1975 đến tháng 

05/1984 làm trợ lý tài vụ ở Huyện đội Quảng Trạch; từ tháng 6/1984 đến tháng 

8/1987 trợ lý tổ chức động viên Huyện đội Quảng Trạch; từ tháng 9/1987 đến 

tháng 11/1991 chuyển ngành về Công ty Thương nghiệp Quảng Trạch rồi nghĩ 

hưu. 

- Về thời điểm bị thương ông Điền cho biết: Ông bị thương vào ngày 

05/11/1972 tại Đảo Hòn La, Quảng Trạch trong trường hợp trực chiến bắn trả 

máy bay Mỹ, bị sập hầm nên bị thương. Trận đó có ông Trần Xuân Phượng- Đại 

đội trưởng ở xã Quảng Tiên làm chỉ huy đơn vị nhưng đã chết năm 2002, ông 

Đoàn Ngọc Lĩnh, ông Phạm Đức Dung, ông Trần Ngọc Củng, ông Trần Hữu 

Nghị ở xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch (hiện ông Phúc còn sống). Cùng bị 

thương tại thời điểm với Ông có ông Đoàn Ngọc Lĩnh ở xã Quảng Thọ, huyện 

Quảng Trạch (đã chết), ông Trần Ngọc Củng ở xã Quảng Sơn, huyện Quảng 

Trạch (đã chết). Sau khi bị thương, ông Điền điều trị tại Bệnh viện huyện Quảng 

Trạch. 
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- Đối với giấy chứng nhận bị thương của Ông, Ông cho biết: Qua xác 

nhận của người chỉ huy đơn vị là ông Lê Thanh Thí - Tiểu đoàn trưởng D365, 

Quảng Trạch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Trị Thiên xác minh và cấp giấy 

chứng nhận bị thương cho Ông ngày 8/05/1987. 

c. Kết quả làm việc với Đảng ủy phường Quảng Thuận 

Lý lịch đảng viên của ông Dương Công Điền lưu tại Đảng ủy phường 

Quảng Thuận cho thấy: Ông Dương Công Điền sinh ngày 03/02/1952 (có tẩy 

xóa năm sinh); quê quán: Xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng 

Bình; kết nạp Đảng ngày 16/12/1979 tại Chi bộ Hậu cần - Đảng bộ Quân sự 

huyện Quảng Trạch, chính thức ngày 16/12/1980. Nhưng các giấy tờ chuyển 

sinh hoạt Đảng của Ban chỉ huy Quân sự huyện Quảng Trạch, ông Dương Công 

Điền có năm sinh 1946. 

d. Kết quả trao đổi, làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng 

Bình 

- Ngày 22/10/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 

1542/SLĐTBXH-TTr gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đề nghị kiểm 

tra, cung cấp thông tin về hồ sơ của ông Dương Công Điền. 

- Ngày 19/11/2019, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình có Công văn số 

4692/BCH-CT, nội dung như sau: 

+ Qua rà soát Sổ danh sách đăng ký quân nhân bị thương tại các đơn vị 

thuộc Tỉnh đội Quảng Bình giai đoạn 1971-1974 hiện đang lưu trữ, không thấy 

tên ông Dương Công Điền 

+ Xác minh thông tin tại huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn cho thấy: 

Ông Dương Công Điền sinh năm 1946; nhập ngũ tháng 9/1972, chuyển ngành 

tháng 8/1987, hiện nghỉ hưu tại Tổ dân phố Cầu, phường Quảng Thuận, thị xã 

Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Thời gian từ tháng 9/1972 đến tháng 02/1974 ông 

Dương Công Điền công tác tại Đại đội 1, Tiểu đoàn 365, huyện Quảng Trạch. 

- Ngày 22/11/2019, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội có Công văn số 

1745/SLĐTBXH-TTr gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đề nghị kiểm 

tra, xác minh các thông tin liên quan đối với Đại tá Lê Hữu Thỏa (người đã ký 

giấy chứng nhận bị thương cho ông Dương Công Điền). 



 5 

- Ngày 20/12/2019, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình có Công văn số 

5183/BCH-CT, tóm tắt quá trình hoạt động, công tác của đồng chí Lê Hữu Thỏa 

như sau: 

+ Từ tháng 9/1980 đến tháng 12/1982: Đồng chí Lê Hữu Thỏa, cấp bậc: 

Thượng tá, giữ chức vụ: Sư doàn trưởng Sư đoàn 327, Quân đoàn 14. 

+ Từ tháng 02/1984 đến tháng 7/1989 cấp bậc: Đại tá, giữ chức vụ: Phó 

Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Trị Thiên. 

- Ngày 30/12/2019, Tổ xác minh đã làm việc với Ban Quân lực - Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh Quảng Bình để làm rõ thông tin phiên hiệu đơn vị quân đội 

thời kỳ ông Dương Công Điền bị thương năm 1972. Kết quả giải mã: Thời kỳ 

tháng 10/1970 đến tháng 8/1973 có đơn vị 365 Huyện đội Quảng Trạch. Ngoài 

ra ông Phạm Minh Tuyến - Thượng tá - Trưởng Ban Quân lực, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh cho biết rằng có một số trường hợp bị thương là thật, nhưng không 

có trong Sổ đăng ký danh sách quân nhân bị thương, vì năm 1989, khi chia tách 

tỉnh Bình Trị Thiên thành 03 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế 

thì quá trình sao chép danh sách quân nhân bị thương có thể bị sót, thất lạc hồ 

sơ. 

- Ngày 6/02/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 

158/SLĐTBXH-TTr gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác minh giấy chứng nhận bị 

thương số 08/GCN do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình cấp lại ngày 

10/03/1993 cho ông Dương Công Điền. 

- Ngày 11/02/2020, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình có Công văn số 

688/BCH-CT khẳng định: Giấy chứng nhận bị thương số 08/GCN ngày 

10/03/1993 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình do đồng chí Thượng tá 

Cao Thắng ký, cấp cho ông Dương Công Điền trên cơ sở bản gốc Giấy chứng 

nhận bị thương ngày 8/05/1987 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Trị Thiên cấp 

cho ông Dương Công Điền do đồng chí Đại tá Lê Hữu Thỏa - Phó Chỉ huy 

trưởng - Tham mưu trưởng ký. 

e. Kết quả tra cứu hồ sơ của những người hoạt động cùng thời kỳ với 

ông Dương Công Điền  

- Hồ sơ hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến đối với ông Trần 

Ngọc Củng ở xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch. Tại Bản khai quá trình tham 
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gia hoạt động cách mạng của ông Củng ghi: Từ tháng 8/1970 đến tháng 

01/1973: Bộ đội, Tỉnh đội Quảng Bình. 

- Hồ sơ hưởng chế độ thương binh và người hoạt động kháng chiến của 

ông Nguyễn Hữu Nghị ở xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch. Tại Bản khai quá 

trình tham gia hoạt động cách mạng để tặng thưởng Huân chương kháng chiến 

hạng Ba có ghi: Từ tháng 6/1967 đến tháng 10/1968: Dân quân hỏa tuyến B5, 

Quảng Trị; từ tháng 10/1968 đến tháng 03/1975: Tham gia quân đội, Tiểu đoàn 

365, Huyện đội Quảng Trạch 

- Hồ sơ thương binh của ông Đoàn Ngọc Lĩnh: Tại Giấy chứng nhận bị 

thương của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình cấp cho Ông có ghi: Bị 

thương ngày 12/6/1972 tại Đảo La, Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình. 

Đơn vị khi bị thương C365 Huyện đội Quảng Trạch, Quảng Bình. 

II. Căn cứ để kết luận nội dung tố cáo 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 18/TT-LB ngày 31/121991 của liên bộ Lao 

động- Thương binh và Xã hội, Quốc phòng hướng dẫn bổ sung về việc giải 

quyết tồn đọng chính sách sau chiến tranh. 

III. Kết luận 

Qua xác minh và các văn bản trao đổi với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho 

thấy: Ông Dương Công Điền tham gia Quân đội từ tháng 9/1972 đến tháng 

8/1987; giai đoạn từ tháng 9/1972 đến tháng 02/1974 là chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu 

đoàn 365, Quảng Trạch. Hồ sơ hưởng chế độ thương binh của ông Dương Công 

Điền được thực hiện theo quy định của Thông tư liên tịch số 18/TT-LB ngày 

31/121991 của liên bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng hướng 

dẫn bổ sung về việc giải quyết tồn đọng chính sách sau chiến tranh đảm bảo 

đúng quy định, trên cơ sở Giấy chứng nhận bị thương do cơ quan Quân đội có 

thẩm quyền cấp, không phải trên cơ sở người làm chứng như Đơn tố cáo. Nội 

dung này tố cáo sai. 

Mặt khác, người tố cáo cho rằng ông Dương Công Điền lập hồ sơ thương 

binh năm 1997-1998 nhưng thực tế ông Dương Công Điền được Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh Bình Trị Thiên cấp giấy chứng nhận bị thương ngày 8/5/1987, Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình cấp lại ngày 10/03/1993 và được hưởng chế 

độ thương binh tháng 9/1993. Do đó, nội dung này người tố cáo tố cáo sai. 
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IV. Kiến nghị 

- Yêu cầu phòng Người có công của Sở tổ chức kiểm điểm, rút kinh 

nghiệm về những sai sót liên quan đến việc xét duyệt, thẩm định hồ sơ thương 

binh của ông Dương Công Điền. 

- Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh kiểm tra và xử lý sai phạm (nếu có) của 

ông Dương Công Điền liên quan việc khai tăng tuổi để làm hồ sơ hưởng chế độ 

hưu trí theo quy định. 

- Đề nghị UBND thị xã Ba Đồn chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội, UBND phường Quảng Thuận và UBND các xã, phường tăng cường 

công tác tuyên truyền, hướng dẫn, thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác, công 

khai các quy định về giải quyết chế độ đối với người có công. Chấn chỉnh việc 

tiếp nhận, kiểm tra, rà soát, thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ đối với người có 

công của phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thị xã và các địa phương cơ 

sở. 

- Công khai kết luận nội dung tố cáo: Kết luận này được đăng tải công 

khai theo quy định trên Trang thông tin điện tử của Sở Lao động- Thương binh 

và Xã hội tỉnh Quảng Bình theo địa chỉ: http://sldtbxh.quangbinh.gov.vn; thời 

gian đăng tải công khai là 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo. 

Trên đây là kết luận nội dung tố cáo đối với ông Dương Công Điền về 

việc man khai hồ sơ hưởng chế độ thương binh. 

Nơi nhận:                                                                                   GIÁM ĐỐC 

- Thanh tra tỉnh (để báo cáo); 

- Ban Tiếp công dân tỉnh (để biết); 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- UBND thị xã Ba Đồn; 

- Đ/c  Hồ Tân Cảnh - PGĐ Sở phụ trách; 

- Phòng Người Có công;                                                               Nguyễn Trường Sơn 

- Phòng Lao động-TB&XH thị xã Ba Đồn; 

- Đảng ủy phường Quảng Thuận; 

- UBND phường Quảng Thuận; 

- Ông Dương Công Điền; 

- Lưu: VT, TTra, Hồ sơ tố cáo.                                   
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