
 

 

  Kính gửi:  Ông Phạm Sim, thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch 
 

 Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên nhận Thông báo số 344/TB-UBND 

ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh về kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 

2020, giao UBND huyện Cẩm Xuyên kiểm tra, làm rõ nội dung đơn nêu, giải 

quyết theo quy định của pháp luật; trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh. 

 Liên quan đến nội dung khiếu nại của ông Phạm Sim, UBND huyện trả 

lời như sau: 

 1. Về thời gian công tác được tính để giải quyết chế độ tồn đọng một lần 

đối với cán bộ công tác ở xã nghỉ việc trước ngày 31/12/1997 của ông Phạm Sim 

đã được Hội đồng xét duyệt của UBND xã Cẩm Thạch rà soát, xác nhận; UBND 

huyện xét duyệt, giao UBND xã niêm yết công khai 15 ngày và tổ chức việc chi 

trả, bà Trần Thị Cận (vợ ông Phạm Sim) đã ký nhận số tiền 910.000 đồng (theo 

danh sách chi trả ngày 25/12/2006 của UBND xã Cẩm Thạch). 

 2. Từ năm 2010 đến nay, ông Phạm Sim nhiều lần viết đơn khiếu nại. 

UBND xã Cẩm Thạch đã có 5 văn bản trả lời (số 01/UBND ngày 10/01/2010; số 

07/UBND ngày 31/3/2011; số 14/UBND ngày 28/11/2011; số 12/UBND ngày 

26/3/2012; số 12/UBND ngày 19/3/2013); UBND huyện có 2 văn bản trả lời (số 

685/UBND-NV ngày 09/9/2011; số 652/UBND-NV ngày 31/7/2012).  

Không đồng ý với kết quả trả lời trên, ông Phạm Sim gửi đơn đến Thường 

trực HĐND tỉnh; theo thẩm quyền giải quyết, Sở Nội vụ đã thành lập Tổ xác 

minh do ông Nguyễn Văn Tuần, Phó Giám đốc Sở làm Tổ trưởng. Ngày 

26/7/2013, Tổ xác minh của Sở Nội vụ đã làm việc với đại diện lãnh đạo UBND 

huyện, Phòng Nội vụ, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND và các cán bộ, 

công chức liên quan thuộc UBND xã Cẩm Thạch; Ngày 06/9/2013, Tổ xác minh 

làm việc với ông Phạm Sim.  

Ngày 10/9/2013, Sở Nội vụ đã có Văn bản số 786/SNV-TT về việc giải 

quyết đơn của ông Phạm Sim gửi Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ 

quan liên quan và ông Phạm Sim. Đây là văn bản trả lời đầy đủ, cụ thể sau khi 

căn cứ các văn bản pháp luật, xem xét các  tài liệu, chứng lý và tổ chức làm việc, 

đối thoại với các tập thể, cá nhân liên quan của lãnh đạo Sở Nội vụ. Sở Nội vụ là 

cơ quan cấp tỉnh có thẩm quyền đã trả lời rõ với khiếu nại của ông Phạm Sim. 
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3. Liên quan đến đơn khiếu nại gửi Ban Tiếp công dân tỉnh, ông Phạm 

Sim không có chứng lý, tài liệu mới hơn so với các lần khiếu nại trước đây đã 

được Sở Nội vụ trả lời tại Văn bản số 786/SNV-TT ngày 10/9/2013. Chỉ có 2 

nội dung ông Phạm Sim phản ánh, đó là: 
1). 

Sở Nội vụ đưa ông Trần Hữu Toại là 

Ủy viên thư ký UBHC xã từ năm 1971 đến 1975 để thế vào vị trí Kế toán của 

ông Phạm Sim là không đúng; 
2).

 Trong Văn bản số 786/SNV-TT, Sở Nội vụ cho 

rằng cán bộ Thống kê phải kiêm Văn phòng và công tác thi đua là không đúng 

với quy định về chức năng, nhiệm vụ của ngành Thống kê lúc bấy giờ. 

Với 2 nội dung này, UBND huyện trao đổi với ông Phạm Sim như sau: 
1).  

Ông
 
Phạm

 
Sim cho rằng: “Sở Nội vụ đưa ông Trần Hữu Toại là Ủy viên 

thư ký UBHC xã từ năm 1971 đến 1975 để thế vào vị trí Kế toán của ông Phạm 

Sim là không đúng”. Nhận định này là không có cơ sở vì ông Trần Hữu Toại làm 

nhiệm vụ ủy viên Thư ký kiêm phụ trách lĩnh vực Văn phòng chứ không phải 

lĩnh vực Kế toán như ông Phạm Sim phản ánh. Trong khi, lịch sử nhân sự xã 

Cẩm Thạch chỉ phản ánh ông Phạm Sim làm Kế toán ngân sách xã giai đoạn từ 

01/1975 đến 4/1981. 
2).

 Ông
 
Phạm

 
Sim cho rằng: “Trong Văn bản số 786/SNV-TT, Sở Nội vụ 

cho rằng cán bộ Thống kê phải kiêm Văn phòng và công tác thi đua là không 

đúng với quy định về chức năng, nhiệm vụ của ngành Thống kê lúc bấy giờ” là 

chưa đúng với nội dung trả lời của Sở Nội vụ. 

Theo trả lời của Sở Nội vụ, chức danh “Cán bộ phụ trách công tác thống 

kê, kế hoạch, thi đua và kiêm văn phòng UBHC xã” là một trong số các chức 

danh nửa chuyên trách được quy định theo Quyết định 130/CP của Chính phủ. 

Người được bố trí chức danh trên phụ trách các hoạt động về thống kê, kế 

hoạch, thi đua và văn phòng của UBHC xã. Theo các tài liệu, chứng lý chứng 

minh: Giai đoạn từ 4/1985 đến 12/1989, ông Phạm Sim chỉ làm một việc trong 

nhiều công việc của chức danh nửa chuyên trách trên nên không đủ điều kiện 

xem xét tính vào thời gian công tác cho một người. Theo lịch sử nhân sự của xã 

Cẩm Thạch, nhiệm vụ này trong giai đoạn từ 01/1984 đến 12/1989 đã có 2 cán 

bộ được phân công phụ trách.  

Thực hiện nội dung giao của UBND tỉnh, UBND huyện trả lời đơn khiếu 

nại của ông Phạm Sim và báo cáo Ban Tiếp công dân tỉnh biết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban tiếp công dân huyện; 

- UBND xã Cẩm Thạch; 

- Lưu: VT, NV. 
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