
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH 
 

Số: 1259/QĐ-UBND 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Hồng Lĩnh, ngày 06 tháng 7 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hỗ trợ mai táng phí cho hộ nghèo có người chết đột xuất 

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy 

định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Thông tư liên tịch số 

29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Liên bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội và Bộ Tài chính hướng d n th c hi n một số điều của Nghị định số 

136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ 

giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Uỷ 

ban nhân dân Tỉnh về vi c sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 

06/2015/QĐ-UBND ngày 13/2/2015 của UBND tỉnh về vi c quy định mức trợ cấp xã 

hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 

29/TTr - LĐTBXH ngày 30/6/2020 và Uỷ ban nhân dân phường Nam Hồng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Trích ngân sách từ nguồn đảm bảo xã hội của Thị xã hỗ trợ mai táng phí 

cho bà Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 16/02/1978, cư trú tại tổ dân phố 1, phường Nam 

Hồng, đã tổ chức mai táng cho con trai  là Nguyễn Đình Tuấn, sinh ngày 03/9/2013 

chết do bị đuối nước. ( Gia đình bà Nguyễn Thị Hằng thuộc hộ nghèo, cả chồng và 01 

con trai bị chết do đuối nước, bà Hằng không có việc làm ổn định và đang nuôi 01 đứa 

con nhỏ, hoàn cảnh rất khó khăn). 

Số tiền trợ cấp đột xuất là: 5.400.000 đồng (Năm tri u, bốn trăm nghìn đồng) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND Thị xã, Trưởng phòng Lao động - 

TB&XH, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch UBND phường Nam  Hồng và 

bà Nguyễn Thị Hằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- Chủ tịch và các PCT UBND Thị xã; 

- Lưu: VT; Ph.LĐTBXH. 
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