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Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh. 
  

Ngày 14/9/2020, Ủy ban nhân dân phường Trần Phú nhận được ý kiến 

phản ánh về hoàn cảnh gia đình của bà Trần Thị Thuận là thân nhân Liệt sỹ Trần 

Văn Dũng, đang sống một mình không có đất ở, đang thuê nhà trọ tại Tổ dân 

phố 8, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh và đề nghị xin cấp đất ở cho bản 

thân bà. Qua quá trình kiểm tra thực tế và làm việc trực tiếp với một số tập thể, 

cá nhân liên quan để tìm hiểu thêm: ông Phan Anh Quang (là chồng bà Trần Thị 

Liên, con rể bà Thuận), hộ khẩu thường trú tại Tổ dân phố 4, phường Trần Phú; 

ông Trần Hậu Thân (là anh em họ với bà Trần Thị Thuận) ở Tổ dân phố 8, 

phường Trần Phú và nắm thêm tình hình với công chức chuyên môn của UBND 

phường Bắc Hà, địa phương trước đây bà Trần Thị Thuận thường trú và hưởng 

chế độ. UBND phường Trần Phú báo cáo UBND thành phố về hoàn cảnh gia 

đình và thực trạng nơi ở của bà Trần Thị Thuận như sau: 

- Về hoàn cảnh và thân nhân gia đình: Bà Trần Thị Thuận, sinh năm 1936 

là vợ Liệt sỹ Trần Văn Dũng, hy sinh năm 1967. Trước tháng 01/2020 bà Thuận 

hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sỹ tại UBND phường Bắc Hà, 

thành phố Hà Tĩnh, đến tháng 01/2020 chuyển hưởng chế độ về tại UBND 

phường Trần Phú. Bà Thuận có 6 anh chị em ruột, hiện nay chỉ còn lại 1 người 

em gái đang sinh sống tại Đăk Lăk, bà chỉ có duy nhất 01 người con gái là Trần 

Thị Liên có hộ khẩu và nhà ở riêng tại Tổ dân phố 4, phường Trần Phú, TP. Hà 

Tĩnh (bà Liên hiện tại đang sống với con gái ở CH LB Đức) 

 - Về thực trạng nơi ở:  

+ Trước tháng 10/2019, bà Trần Thị Thuận sinh sống và có hộ khẩu thường 

trú tại Tổ dân phố 4, phường Bắc Hà.  

+ Đến tháng 10/2019, bà chuyển hộ khẩu về tại Tổ dân phố 4, phường Trần 

Phú. Hiện tại bà đang thuê nhà trọ tại Tổ dân phố 8, phường Trần Phú và chưa 

có đất và nhà ở riêng trên địa bàn phường Trần Phú. 

- Báo cáo thêm một số tình hình liên quan: Thời gian qua, từ đầu năm 2020 

lại nay, bà Trần Thị Thuận có nguyện vọng xin cấp đất ở và thờ cúng liệt sỹ. Bà 

đã có đơn gửi các cơ quan chức năng; cầm bằng Tổ quốc ghi công của chồng bà 

đi đến một số cơ quan, trong đó có UBND phường. 
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UBND phường xin báo cáo thực trạng hoàn cảnh của bà Trần Thị Thuận để 

UBND thành phố, các phòng chuyên môn được biết, nắm thêm tình hình, cho 

chủ trương chỉ đạo ./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng Lao động TBXH thành phố; 

- Thường trực:
 
 Đảng ủy, HĐND phường; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường; 

- Chủ tịch UB MTTQ phường; 

- Công chức LĐTBXH; 

- Bí thư chi bộ, Tổ trưởng TDP 4; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 
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