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PHƯỜNG HÀ HUY TẬP 

 

Số:  91 /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

     

Phường Hà Huy Tập, ngày 17 tháng 9 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

V/v đề nghị thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội  

 

 Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ 

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Thông tư 

liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính về việc hướng d n th c hiện một 
số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ 

giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2015/QĐ-

UBND ngày 13/02/2015 về việc quy định mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng 

bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Bản trích lục khai tử số: 150/2020/TLKT-BS ngày 14/9/2020 của 

UBND phường Hà Huy Tập về việc Trích lục khai tử cho: 

Ông Lê Hồng Trinh sinh -  năm 1926  

Nơi mất: TDP2, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Lý do mất: Do tuổi cao sức yêu. 

Lý do cắt giảm: Đã chết: vào lúc 10 giờ 00, ngày 15/8/2020 

Thời gian cắt giảm: Từ tháng 9/2020 cụ thể như sau: 

STT Họ và tên Năm sinh Mức hưởng 
Lý do cắt 

giảm 

Thời gian đề 

nghị cắt 

giảm 

1 Lê Hồng Trinh 1926 540.000 Chết T9/2020 

Đối tượng này không hưởng chế độ mai táng phí đối tượng bảo trợ xã hội 

mà hưởng hưởng chế độ mai táng phí đối với đối tượng dân công hỏa tuyến 

tham gia kháng chiến. 

Vậy UBND phường Hà Huy Tập kính đề nghị Phòng Lao động - TBXH 

Thành phố Hà Tĩnh xem xét và quyết định cắt giảm đối tượng trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Phòng LĐ-TBXH Thành phố; 

- Lưu: VT, VP. 

- Gửi: Bản giấy và điện tử. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Phạm Viết Cường 
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