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Số:        /UBND 
V/v đề nghị giải quyết chế độ mai 

táng phí khi người có công với 

cách mạng từ trần 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thạch Hạ, ngày      tháng      năm 2020 

 

 

  Kính gửi: Phòng Lao động thương binh xã hội Thành phố Hà Tĩnh. 

 

 Ngày 24/2/2020, UBND xã Thạch Hạ nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết 

chế độ mai táng phí khi người có công với cách mạng từ trần của thân nhân ông 

Nguyễn Đăng Cận tên thường gọi Nguyễn Đăng Quy, thường trú thôn Liên Hà – 

xã Thạch Hạ - TP Hà Tĩnh.  

 Ông Nguyễn Đăng Cận thuộc đối tượng Người có công với cách mạng 

được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến thắng hạng nhì đã từ trần ngày 

24/10/2020, theo giấy chứng tử số 34/2020/TLKT do UBND xã Thạch Hạ cấp 

ngày 29/11/2020. Sau khi ông Nguyễn Đăng Cận từ trần,mặc dù gia đình đã 

được cán bộ chính sách xã hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị hưởng chế độ mai táng 

phí, tuy nhiên vì lý do điều kiện gia đình chưa sắp xếp được thời gian làm hồ sơ 

kịp thời dẫn đến chậm trễ trong việc lập hồ sơ đề nghị, đến ngày 24/2/2020 đại 

diện gia đình mới hoàn thiện hồ sơ đề nghị hưởng chế độ gửi về UBND xã. 

 Vậy, UBND xã Thạch Hạ lập hồ sơ đề nghị kèm theo văn bản giải trình 

để Phòng LĐTBXH được rõ, xem xét và giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Chủ tịch, PCT.UBND; 

- Lưu: VP.VHXH. 
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