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Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn. 
 

Thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham 
gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ 
quốc tế; Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 16 
tháng 12 năm 205 của Bộ  Quốc phòng – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – 
Bộ Tài chính 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; 

Căn cứ hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí cho 03 đối tượng là dân 
công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 
và làm nhiệm vụ quốc tế đã từ trần tại các xã, thị trấn trên đại bàn huyện. 

Sau khi kiểm tra, thẩm định hồ sơ, đối chiếu các văn bản quy định, Ủy ban 
nhân dân huyện Cao Lộc đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng 
Sơn xem xét, giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg 
cho 03 đối tượng là dân công hỏa tuyến  tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ, 
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã từ trần, với tổng kinh phí 
là: 41.700.000 (Bốn mươi mốt triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn, có hồ sơ và danh 
sách kèm theo). 

 Đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn xem xét, giải 
quyết./. 
 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Phòng LĐ-TB&XH (3 bản); 
- Lưu Vp./ 

  KT.CHỦ TỊCH 
   PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 
             Liễu Văn Chiến 
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