
 UBND TỈNH CAO BẰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

VÀ XÃ HỘI  

  Số:       /LĐTBXH-NCC  
           Cao Bằng, ngày     tháng 5 năm 2021 

              V/v trả lời đơn thư   

 
 

Kính gửi: Ông Lục Văn Dinh - xóm Bắc Vọng, xã Bế Văn Đàn,  

huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng 

 

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng nhận được thư xin 

hỏi về tiền trợ cấp mai táng phí đối với ông Lục Văn Hèn, là đối tượng hưởng 

trợ cấp một lần theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg; hiện nay trú tại xóm Bắc 

Vọng, xã Bế Văn Đàn, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. 

Qua xem xét nội dung đơn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh 

Cao Bằng trả lời ông như sau: 

1. Về tiền trợ cấp mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng 

chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc 

tế: 

Căn cứ Điều 4, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ và Điều 12, Thông tư liên tịch số 138/TTLT-BQP-BLĐTBXH-

BTC ngày 16/2/2015 của Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

- Bộ Tài chính hướng dẫn về hồ sơ, trình tự thực hiện trợ cấp mai táng phí như 

sau: 

1. Hồ sơ của thân nhân đối tượng để xét hưởng trợ cấp mai táng phí, gồm: 

          a) Bản khai: Bản trích sao quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần của 

đối tượng đã từ trần; 

          b) Giấy chứng tử. 

          2. Trình tự thực hiện trợ cấp mai táng phí 

          Đối với thân nhân đối tượng:  Nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 

này cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. 

 Mức trợ cấp mai táng phí được hưởng theo quy định của pháp luật về bảo 

hiểm xã hội 

Theo văn bản trên quy định đề nghị ông gặp trực tiếp cán bộ văn hóa xã 

hội để được hướng dẫn kê khai thủ tục hồ sơ. 

2. Về việc trường hợp bố ông đã được hưởng khoản trợ cấp mai táng phí 

đối với người cao tuổi: 

Tại thời điểm ngày 17/3/2018 ông Lục Văn Hèn chết đã được hưởng chế 

độ mai táng phí theo 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, với số 

tiền là: 5.400.000 đồng. Tuy nhiên, theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp mai táng phí theo mức quy định của pháp luật 



về Bảo hiểm xã hội được hưởng 10 tháng lương tối thiểu là 13.000.000 đồng. 

Do vậy, đề nghị ông nộp lại số tiền được hưởng theo Nghị định 136/2013/NĐ-

CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ để chuyển hưởng theo Quyết định số 

49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng xin trả lời để ông 

được rõ. Chúc ông cùng toàn thể gia đình luôn mạnh khỏe./.  

 
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Phòng Lao động-TBXH huyện Quảng Hòa;  
- Lưu VT, PNCC.  

 
   
  
 Nguyễn Ích Chánh 
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