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Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số:            /UBND-LĐTBXH         Cẩm Thuỷ, ngày      tháng  8   năm 2020 

V/v rà soát lập hồ sơ giải quyết 

trợ cấp thờ cúng liệt sĩ năm 2020 
 

             

       Kính gửi:   Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 

        

Thực hiện Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công 

với cách mạng; Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao 

động - TB&XH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu 

đãi người có công với cách mạng và thân nhân. 

Thời gian qua viêc̣ thưc̣ hiêṇ chính sách đối với người thờ cúng liêṭ si ̃ theo Điều 

21, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, còn bôc̣ lô ̣những tồn taị, hạn chế ở một số xã, do 

không thường xuyên câp̣ nhâṭ theo dõi những trường hơp̣ liêṭ si ̃không còn thân nhân 

hưởng trơ ̣cấp tuất hàng tháng để hướng dâñ đối tươṇg lâp̣ hồ sơ hưởng trơ ̣cấp thờ 

cúng liệt sĩ, dâñ đến tình trạng bỏ sót đối tượng nhiều năm không đươc̣ hưởng trơ ̣cấp. 

 Để giải quyết trợ cấp tiền thờ cúng liệt sĩ đối với những liệt sĩ không còn 

thân nhân hưởng trơ ̣cấp  tuất liê ṭ si ̃ hàng tháng theo đúng quy định và kịp thời . 

UBND huyêṇ đề nghi  ̣Chủ tịch UBND xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ chính sách  thưc̣ 

hiêṇ những nôị dung sau đây: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng 

và Nhà nước ưu đaĩ đối vơi ́người có công và thân nhân để nhân dân biết, thưc̣ hiêṇ. 

  - Mở sổ theo dõi những trường hơp̣ liêṭ si ̃không còn thân nhân hưởng trơ ̣cấp 

tuất liêṭ si,̃ hướng dâñ đối tươṇg lâp̣ hồ sơ để hưởng trợ cấp thờ cúng liêṭ si.̃ 

 - Rà soát  những trường hợp đa ̃hưởng trơ ̣cấp  thờ cúng hàng năm , nay đã  

chết hoặc lí do khác mà không tiếp tục thờ cúng liêṭ si ̃thì bổ sung hồ sơ người khác 

thờ cúng đươc̣ gia đình liêṭ si ̃ủy quyền , lập danh sách, hồ sơ theo quy định để thực 

hiện chính sách cho người thờ cúng liêṭ si.̃ 

 Tháng 7/2020 đa ̃thưc̣ hiêṇ chi trả trơ ̣cấp tiền thờ cúng liêṭ si ̃  đơṭ 1 cho các 

xã, thị trấn . Đợt 2 năm 2020 sẽ tiếp nhâṇ và  thẩm điṇh  hồ sơ  phát sinh tăng mới  

vào tháng 8/2020. 

 Hồ sơ, danh sách người thờ cúng liêṭ si ̃phát sinh t ăng mới năm 2020 gửi về 

UBND huyêṇ ( Qua phòng Lao động - TB&XH) trước ngày 20 tháng 8 năm 2020 

để tổng hợp gửi Sở Lao động - TB&XH thẩm điṇh thực hiêṇ trơ ̣cấp cho đối tượng. 

 Đề nghi ̣ Chủ tic̣h UBND xã , thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt những 

nôị dung trên./. 
 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Website huyện; 

- Lưu VT, LĐTBXH. 
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