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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị hưởng chế độ mai táng phí bảo trợ xã hội  
 

Kính gửi: Phòng Lao động – TBXH Thành phố Hà Tĩnh 
 

 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 Hà Tĩnh; 

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội phường Bắc Hà 

ngày 30/3/2021. Kết quả: có 01 thân nhân đối tượng đủ điều kiện hưởng: hỗ trợ 

chi phí mai táng đối với: 

1. Thông tin đối tượng: 

Họ và tên: Hoàng Thị Lan                   Sinh ngày: 10/01/1920 

Hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố 5 – phường Bắc Hà – TP. Hà Tĩnh  

Nhóm đối tượng: Người cao tuổi t   0 tuổi trở lên không có lương hưu; trợ 

cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp xã hội hàng tháng. 

T  trần ngày: 07/03/201 (Theo giấy trích lục khai tử bản sao số 111/2021 

ngày 23/03/2021 của UBND phường Bắc Hà). 

2. Thông tin thân nhân đối tượng: 

Họ và tên: Trần Thị Thu                Sinh ngày: 20/10/1958 

Hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố 3 – phường Bắc Hà – TP. Hà Tĩnh  

Mối quan hệ với đối tượng đã t  trần: Con đẻ 

Vậy UBND phường Bắc Hà kính đề nghị Phòng Lao động - TBXH Thành 

phố Hà Tĩnh xem xét và quyết định hưởng chế độ mai táng phí cho thân nhân đối 

tượng trên./. 
 

Nơi nhận:                                                                               
- Như trên; 
- Lưu: VT, VP. 
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