
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ HÀ KỲ

Số:       /CV-UBND                                        
V/v hoàn thiện hồ sơ thờ cúng liệt sỹ

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

Hà Kỳ, ngày       tháng 11 năm 2022

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

Thực hiện công văn số 3517/SLĐTBXH-NCC, ngày 12  tháng 10  năm 

2022 của sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương, về việc kiểm tra, 

xác minh, làm rõ tên của con gái liệt sỹ Phạm văn Sáu, hồ sơ lưu tại sở  thể hiện 

họ tên là Phạm Thị Tuyên sinh năm 1966, hồ sơ đề nghị thờ cúng là Phạm Thị 

Tuyến sinh năm 1966.  

UBND xã Hà Kỳ kiểm tra, xác minh, làm rõ, hướng dẫn gia đình bổ sung 

hoàn thiện biên bản xác minh theo đúng quy định.

Căn cứ biên bản xác minh tên của thân nhân liệt sỹ Phạm Văn Sáu trong 

hồ sơ có họ tên là Phạm Thị Tuyên sinh năm 1966, hồ sơ đề nghị thờ cúng là 

Phạm Thị Tuyến sinh ngày 10/11/1966, cùng là một người, trên địa bàn xã Hà 

Kỳ không có ai tên là Phạm Thị Tuyên sinh năm 1966 ( có biên bản xác minh 

kèm theo).  

Ủy ban nhân dân xã có công văn hoàn thiện và đề nghị sở Lao động 

Thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương xem xét ra quyết định trợ thờ cúng và 

mọi chế độ liên quan đến liệt sỹ cho bà Phạm Thị Sâm  ở xã Hà Kỳ, huyện Tứ 

Kỳ, tỉnh Hải Dương từ năm 2022./. 
Nơi nhận :
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn An
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