
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HƯNG ĐẠO

Số: 100/UBND-LĐTBXH
V/v giải quyết chế độ MTP người 

có công

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

Hưng Đạo, ngày 22 tháng 3 năm 2022

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

Căn cứ Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có 
công với cách mạng;

UBND xã Hưng Đạo đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ưu đãi khi 
người có công từ trần của ông Nguyễn Văn Nhân, đề nghị hưởng mai táng phí 
và trợ cấp một lần của bà Nguyễn Thị Thanh (Tuất liệt sỹ Nguyễn Văn Khắc). 
UBND xã Hưng Đạo đã nộp hồ sơ đề nghị về Phòng Lao động TBXH huyện Tứ 
Kỳ, đến ngày 02/3/2023, Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương có 
công văn số 667/SLĐTBXH chuyển trả hồ sơ, đề nghị xác minh làm rõ năm 
sinh của bà Nguyễn Thị Thanh.

UBND xã Hưng Đạo đã tiến hành xác minh thông tin của bà Thanh theo 
quy định (có biên bản xác minh kèm theo)

UBND xã Hưng Đạo kính đề nghị Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh 
Hải Dương, Phòng lao động thương binh xã hội huyện Tứ Kỳ xem xét giải quyết 
chế độ mai táng phí cho thân nhân của bà Nguyễn Thị Thanh theo quy định./.

Nơi nhận:
-Như kính gửi
-Lưu VP

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tiến
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