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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vũ Quang, ngày     tháng 7 năm 2022 

 

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

Căn cứ Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của 

Chính phủ, Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP 

ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Hội Cựu 

chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT- BQP- BLĐTBXH- BTC ngày 

07/12/2005 của Bộ Quốc Phòng, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Tài 

Chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 

về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT- BQP- BLĐTBXH- BTC ngày 

05/01/2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Tài 

chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 

của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia 

chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau  

ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT- BQP- BLĐTBXH- BTC ngày 

16/12/2015 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Tài 

chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 

của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến 

tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm 

nhiệm vụ quốc tế; 

Xét đề nghị của UBND các xã, thị trấn, thông qua kết quả xét duyệt hồ sơ 

của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện Vũ Quang kính đề 

nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết chế độ mai táng phí 

đối với thân nhân 05 đối tượng Cựu chiến binh, đối tượng hưởng theo Quyết định 

số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 49/2015/QĐ-

TTg đã từ trần (có hồ sơ và danh sách kèm theo)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Phòng Lao động-TBXH; 

- Lưu: VT, UBND. 
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