
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUANG KHẢI

Số:          /CV-UBND
V/v xác nhận và đề nghị mai táng phí,

trợ cấp một lần đối với thân nhân người có 
công với cách mạng  từ trần

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

Quang Khải, ngày   30  tháng  8  năm 2022

 
    Kính gửi: - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương;

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

UBND xã Quang Khải nhận được hồ sơ đề nghị mai táng phí và trợ cấp một 
lần của ông Đặng Xuân Nghiệp ở thôn Nhũ Tỉnh, xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh 
Hải Dương, là con trai của bà Nguyễn Thị Cậy.

Ủy ban nhân dân xã Quang Khải  đã tổ chức xét duyệt hồ sơ, thống nhất xác 
nhận và đề nghị:

Bà Nguyễn Thị Cậy, sinh ngày 1918
Quê quán: xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trước khi chết: thôn Nhũ Tỉnh, xã Quang 

Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
Thuộc đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi: Tuất liệt sỹ đang hưởng trợ cấp hàng 

tháng (mẹ liệt sỹ Đặng Xuân Thơm), đã nhận trợ cấp hết tháng 06/2022, mức trợ cấp 
1.624.000 đồng/tháng. Số sổ lĩnh trợ cấp là 8262

Đã từ trần ngày 29 tháng 6 năm 2022 tại xã Quang Khải.
Bà Nguyễn Thị Cậy có thân nhân trong hàng thừa kế thứ nhất gồm: Bố, mẹ, 

chồng và 07 người con còn sống:
           Bố là Nguyễn Văn Thinh, chết năm 1945; Mẹ là Vũ thị Nhớn, chết năm 1981; 
chồng Đặng Văn Thoảng, chết năm 1997; con Đặng Văn Loảng, sinh năm 1938, chết 
năm 2020.

Các thân nhân còn sống thống nhất ủy quyền cho ông Đặng Xuân Nghiệp là 
con trai - người đứng ra tổ chức mai táng để kê khai và nhận tiền mai táng phí, tiền 
trợ cấp một lần đối với thân nhân người đang hưởng trợ cấp tuất liệt sỹ hàng tháng 
(mẹ liệt sỹ Đặng Xuân Thơm) (theo biên bản ủy quyền số 428, quyển số 01/2022 – 
SCT/HĐBL lập tại UBND xã Quang Khải ngày 07/7/2022)

Bà Nguyễn Thị Cậy không thuộc diện hưởng mai táng phí ở chế độ nào khác 
ngoài chế độ mai táng phí đối với người có công từ trần.

Đề nghị Phòng Lao động-Thương binh và xã hội huyện Tứ Kỳ, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương xem xét, giải quyết mai táng phí và trợ cấp 
một lần cho thân nhân của bà Nguyễn Thị Cậy theo quy định hiện hành (Có hồ sơ 
kèm theo).
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Thuận
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