
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐẠI HỢP

Số:         /CV-UBND
“V/v đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng 

cho thân nhân đối tượng BTXH”

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

Đại Hợp, ngày       tháng        năm 2023

 
Kính gửi:  - Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ;

        - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy 
định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 
số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp 
xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ 
giúp xã hội, đối tượng và chế độ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương;

Xét tờ khai đề nghị của ông Lê Đình Cường là người đã tổ chức mai táng 
cho đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng bà Lê Thị Khùng.

Ủy ban nhân dân xã Đại Hợp đã tổ chức xét duyệt kỹ hồ sơ đề nghị hỗ trợ 
chi phí mai táng và nhất trí đề nghị cho:

Ông Lê Đình Cường        Sinh năm: 12/8/1965
Quê quán: Đại Hợp, Tứ Kỳ, Hải Dương
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Quảng Giang, xã Đại Hợp, huyện 

Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
Là con đẻ đã tổ chức mai táng cho mẹ là bà Lê Thị Khùng, sinh năm 

1938, thuộc đối tượng: Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hàng 
tháng, hưởng hệ số: 1,0; mức trợ cấp: 380.000 đồng/tháng.

Có hộ khẩu thường trú trước khi chết: Thôn Quảng Giang, xã Đại Hợp, 
huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Đã từ trần ngày 08 tháng 12 năm 2022 theo trích lục khai tử số 63 do 
UBND xã Đại Hợp cấp ngày 12/12/2022. 

Là đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ 
xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định hiện hành, với mức hỗ trợ: 
7.600.000 đồng (Bằng chữ: Bảy triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn).

 Ngoài ra, bà Lê Thị Khùng không thuộc diện hưởng chế độ hỗ trợ chi phí mai 
táng nào khác. 



(Có hồ sơ kèm theo)
Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ, phòng Lao động - TB&XH 

huyện xem xét và giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:VP.

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Đình Minh
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