
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HƯNG ĐẠO

Số: 66/UBND-LĐTBXH
V/v đính chính thông tin trong giấy 

chứng nhận thân nhân gia đình liệt sỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hưng Đạo, ngày 23 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: 
 - Sở lao động thương binh xã hội tỉnh Hải Dương.

Căn cứ pháp lệnh người có công số 02/2020/UBTVQH14 ngày 
09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 14; các quy định về việc đính 
chính, sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công; 

 Thực hiện công văn số 325/SLĐTBXH-NCC ngày 31/01/2023 của Sở 
Lao động thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương về việc đính chính thông tin 
trong hồ sơ liệt sỹ Nguyễn Hữu Thiết;

UBND xã Hưng Đạo đã kiểm tra và đính chính tên liệt sỹ; tên và năm 
sinh của con liệt sỹ trong Giấy chứng nhận thân nhân gia đình liệt sỹ do Ủy ban 
hành chính xã Hưng Đạo cấp ngày 05/01/1974 như sau:

Thông tin trong Giấy chứng 
nhận thân nhân gia đình liệt sỹ

Quan hệ với 
liệt sỹ Thông tin đính chính

STT
Họ và tên Năm sinh Họ và tên Năm sinh

1 Nguyễn Văn Thiết Liệt sỹ Nguyễn Hữu Thiết

2
Nguyễn Thị Bé

8 tuổi 

(1966)
Con Nguyễn Thị Chuyên 26/02/1966

Vậy Ủy ban nhân dân xã Hưng Đạo báo Sở Lao động thương binh xã hội 
tỉnh Hải Dương, Phòng Lao động thương binh xã hội huyện Tứ Kỳ được biết và 
xem xét giải quyết hồ sơ đề nghị đính chính thông tin trong hồ sơ liệt sỹ Nguyễn 
Hữu Thiết theo quy định.
Nơi nhận:
-Như kính gửi
-Lưu VP

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Liễu
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