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V/v báo cáo giải quyết đơn kiến nghị
của bà Lê Thị Liệu, Ph. Bắc Hà, Tp. Hà Tĩnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 11 năm 2019

Kính gửi:
- Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
Thực hiện Thông báo số 356/TB-UBND ngày 16/10/2019 của Ủy ban nhân
dân (UBND) tỉnh về Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2019
của UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Giáo dục và Đào Tạo (GDĐT) làm rõ nội dung đơn
kiến nghị của bà Lê Thị Liệu, địa chỉ: số nhà 04, ngõ 24, đường Xuân Diệu, phường
Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh.
Sau khi nghiên cứu đơn của bà Lê Thị Liệu, Sở GDĐT thấy đơn của bà Lê Thị
Liệu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Kỳ Anh.
Ngày 28/10/2019, Sở GDĐT có Công văn số 1901/SGDĐT-TTr gửi Chủ tịch
UBND huyện Kỳ Anh chuyển đơn của bà Lê Thị Liệu đến Chủ tịch UBND huyện
Kỳ Anh để được giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo kết quả giải quyết về Sở
GDĐT để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, và trả lời bà Lê
Thị Liệu theo đúng thời gian quy định.
Ngày 08/11/2019, UBND huyện Kỳ Anh có Công văn số 1349/UBND-NV về
việc trả lời đơn của bà Lê Thị Liệu do Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn
Xuân Thủy ký, cụ thể:
1. Về bằng Tốt nghiệp Trung học sư phạm:
Ủy ban nhân dân huyện đã trực tiếp làm việc với các cơ quan trước đây bà
công tác và các cơ quan liên quan, đồng thời nhiều lần làm việc với bà nhưng không
xuất trình được bất kỳ bằng cấp, chứng chỉ qua các lớp đào tạo trong quá trình bà
công tác. Vì vậy, việc xác định bằng cấp của bà không có cơ sở và có phần trách
nhiệm của bà Lê Thị Liệu.
2. Về chế độ tiền lương:
Căn cứ Quyết định số 257/QĐ, ngày 25/3/1990 của UBND huyện Kỳ Anh về
việc nghỉ hưu, nghỉ việc của bà Lê Thị Liệu, sinh ngày 16/6/1947; chức vụ: giáo
viên, đơn vị công tác trước khi nghỉ hưu: Trường PTCS Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh có
thời gian công tác 26 năm 8 tháng, được nghỉ hưu từ ngày 01/4/1990; trú quán sau
khi về nghỉ hưu: Bệnh viện II Hà Tĩnh; mức lương để tính lương hưu cho bà là 333 đồng.
Đối chiếu với bảng lương D1/6-2 phụ lục kèm theo Nghị định số 235-HĐBT
ngày 18/9/1985 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính Phủ) quy định tại khoản 1,
điểm D, Điều 3 thì mức lương trên (333 đồng) thuộc mức lương “Giáo viên phổ
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thông trình độ trung học”. Như vậy mức lương hưu của bà đã được hưởng theo chế
độ giáo viên phổ thông trình độ trung học.
Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Gửi kèm theo báo cáo này Công văn số 1349/UBND-NV ngày 8/11/2019 về
việc trả lời đơn của bà Lê Thị Liệu của UBND huyện Kỳ Anh và các hồ sơ có liên
quan.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bà Lệ Thị Liệu;
- Giám đốc; các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, TTrGD.
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