
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUANG KHẢI

Số :    154   /CV- UBND
V/v đề nghị sửa đổi, bổ sung thông tin trong 
giấy chứng nhận thân nhân gia đình liệt sĩ

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

Quang Khải, ngày  07   tháng   9    năm 2022

Kính gửi: Phòng Lao động Thương binh & Xã  hội huyện Tứ Kỳ;
                     Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương.

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

Căn cứ vào đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Giới là vợ liệt sĩ tái giá của Liệt sĩ 
Vũ Mạnh Long; nguyên quán: Quang Khải, Tứ Kỳ, Hải Dương và các giấy tờ cá nhân 
của bà Nguyễn thị Giới cung cấp, Ủy ban xã Quang Khải qua kiểm tra, xác minh thực 
tế tại địa phương khẳng định Bà Nguyễn Thị Giới, sinh năm 1961 trong hồ sơ liệt sĩ 
Vũ Mạnh Long và Bà Nguyễn Thị Giới sinh ngày 15/03/1958 trong đơn đề nghị đính 
chính ngày, tháng, năm trong hồ sơ Liệt sĩ Vũ Mạnh Long đúng là một người ngoài ra 
không còn ai khác tại địa phương. Ủy ban nhân dân xã sửa đổi, bổ sung thông tin của 
Bà Nguyễn Thị Giới trong giấy chứng nhận thân nhân gia đình liệt sĩ như sau:

Thông tin trong giấy chứng nhận 
thân nhân liệt sĩ Thông tin sửa đổi, bổ sungTT

Họ và tên Năm sinh

Quan 
hệ với 
liệt sĩ Họ và tên Năm sinh

1 Nguyễn Thị Giới 1961 Vợ Nguyễn Thị Giới 15/03/1958

Vậy, UBND xã Quang Khải báo cáo và đề nghị Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội tỉnh Hải Dương làm căn cứ để thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung trong giấy 
chứng nhận thân nhân gia đình liệt sĩ người có công để làm các chế độ liên quan theo 
quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP/LĐTBXH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Thiêm 
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