
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐÌNH LẬP 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

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

mai táng phí theo Quyết định số 

62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 

Đình Lập, ngày 7 tháng 01 năm 2021 

     
 

          Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn. 

Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của 

Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-

BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Bộ Tài chính về thực hiện chế độ đối với đối tượng tham gia 

chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục 

viên, xuất ngũ, thôi việc; 

Căn cứ văn bản đề nghị của UBND xã Bính Xá về việc đề nghị giải quyết 

chế độ mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

Căn cứ kết quả tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đối tượng đề nghị giải quyết 

chế độ mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của phòng Lao động, 

Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Đình Lập. 

UBND huyện Đình Lập đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tỉnh Lạng Sơn xem xét, giải quyết chế độ mai táng phí cho 01 đối tượng. 

(Có danh sách và hồ sơ kèm theo)./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT, HS. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                   Vi Văn Đông 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-62-2011-qd-ttg-che-do-chinh-sach-doi-tuong-tham-gia-131649.aspx


 

 

 

DANH SÁCH  

Đề nghị hưởng chế độ mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

(Kèm theo Công văn số       /UBND-LĐTBXHDT ngày       /01/2021 của UBND huyện Đình Lập) 

 

 

Stt Họ và tên người từ 

trần 

Năm sinh Ngày, tháng, 

năm từ trần 

Họ và tên người 

đề nghị hưởng 

mai táng phí 

Nơi cư trú Quan hệ 

với 

người từ 

trần 

Số tiền 

(Đồng) 
Nam Nữ 

1 Tàng Văn Phù 1958  17/3/2020 Tàng Văn Pù 
Thôn Nà Vang, xã Bính Xá, 

huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 
Con 14.900.000 

 Cộng: 01       14.900.000 

Ấn định số người: 01 người. 

Số tiền: 14.900.000 đồng (Mười bốn triệu chín trăm nghìn đồng chẵn)./. 
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