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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị truy tặng 

 danh hiệu vinh dự Nhà nước " Bà mẹ Việt Nam anh hùng" 

 

    Căn cứ Nghị định số 56/2013/NĐ - CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước " 

Bà mẹ Việt Nam anh hùng"; Kế hoạch số 21/KH - TĐKT ngày 28/11/2013 của Hội 

đồng thi đua khen thưởng thị xã Hồng Lĩnh về việc triển khai thực hiện Nghị định 

56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước " Bà mẹ Việt Nam anh hùng". 

    Sau khi hướng dẫn, tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ của ông Trần Duy Hữu đề 

nghị truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho bà Phan 

Thị Em, Hội đồng xét tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" 

đã tiến hành họp xét.  

             Vậy UBND Phường Đậu Liêu đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước 

" Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho người có tên sau đây: 

             TRUY TẶNG: 1. Bà Phan Thị Em –sinh năm 1914 - Có chồng và 01 con là 

liệt sỹ. 

   Vậy UBND Phường Đậu Liêu kính đề nghị các ban, ngành liên quan tạo điều 

kiện giúp đỡ để xét tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" 

cho 01 bà mẹ của Phường Đậu Liêu. 
Nơi nhận: 
- Phòng LDTBXH thị xã Hồng Lĩnh ; 

- TT Đảng ủy; TT HĐND  phường; 

- Chủ tịch và  các PCT UBND  phường; 

- Lưu: VT. 
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