
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ LÊ HỒNG

Số:      /UBND-TBXH
V/v đề nghị hưởng chế 

độ mai táng phí

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

Lê Hồng , ngày 21 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: 
-  Sở Lao động TB&XH tỉnh Hải Dương
-  Phòng Lao động TB&XH huyện Thanh Miện

Ủy ban nhân dân xã Lê Hồng nhận được hồ sơ Mai táng phí của bà Nguyễn 
Thị Xuyến, thôn Vĩnh Mộ, là con dâu của bà Phạm Thị Thơm - Người có công được 
tặng huy chương kháng chiến hạng nhì, từ trần ngày 14 tháng 09 năm 2022. 

Cán bộ chuyên môn đã hướng dẫn thân nhân gia đình hoàn thiện hồ sơ theo 
đúng quy định của pháp luật: Bà Phạm Thị Thơm sinh ngày 01/01/1937, số Căn 
cước công dân 030137000893, do cục cảnh sát cấp ngày 02/05/2022, từ trần ngày 
14/09/2022 theo trích lục khai tử số 47/2022/TLKT-BS do UBND xã cấp ngày 
16/09/2022.

Bà Phạm Thị Thơm có bố đẻ tên Phạm Văn Thăng, mẹ đẻ tên Kim Thị Mùi, 
các cụ đã mất từ lâu gia đình không nhớ năm mất. Bà Phạm Thị Thơm 01/01/1937, 
có hộ khẩu thường trú tại thôn Vĩnh Mộ, xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải 
Dương. Khi bà Thơm qua đời đã được bà Nguyễn Thị Xuyễn đứng ra lo tổ chức mai 
táng.

Bà Phạm Thị Thơm không được hưởng chế độ mai táng phí nào khác ngoài 
chế độ Mai táng phí người có công được tặng huy chương kháng chiến hạng nhì đã 
từ trần. 

UBND xã báo cáo phòng Lao động TBXH, Sở lao động TB&XH tỉnh và đề 
nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ mai táng phí đối với thân nhân bà 
Phạm Thị Thơm theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như Kg;

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

Bùi Văn Tiến


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-22T09:12:02+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bùi Văn Tiến<buivantien1969@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-22T09:15:44+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân xã Lê Hồng<lehong.thanhmien@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-22T09:15:49+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân xã Lê Hồng<lehong.thanhmien@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




