
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÀ KỲ

Số: ....... /CV-UBND
V/v xác nhận, đề nghị mai táng, trợ cấp 1 
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

Hà Kỳ, ngày      tháng 11  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 Hà Kỳ nhận được hồ sơ đề nghị mai táng phí, trợ cấp một lần của 
bà  Đào Thị Niêm  ở thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Bà  
Đào Thị Niêm là vợ đồng thời là người tổ chức mai táng cho ông Trần Văn Đệ.

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

Ông Trần Văn Đệ;  Sinh ngày 08 tháng 4 năm 1949
Quê quán: xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trước khi chết: thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, 

huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
Thuộc đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học  

61% đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng số tiền là 2.891.000 đồng/tháng số 
sổ lĩnh tiền 41800, đã nhận tiền trợ cấp hết tháng 7/2022.

Đã từ trần ngày 09 tháng 7 năm 2022 tại thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ
Ông Trần Văn Đệ  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.
Ông Trần Văn Đệ có bố là Trần Văn Đễ sinh năm 1920  chết năm 2016
Có mẹ là bà Nguyễn Thị Nhịt  sinh ngày 02/03/1924, có vợ là bà  Đào Thị Niêm 
sinh ngày 20/10/1956, có 3 người con( theo biên bản ủy quyền).

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, 
trợ cấp một lần cho thân nhân của ông Trần Văn Đệ theo quy định hiện hành./. 
(Có hồ sơ kèm theo) 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn An
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