
 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 8 năm 2021 

       V/v trả lời đơn bà Lương Thị Phắn   

 
 

Kính gửi: Bà Lương Thị Phắn - Tổ 10, phường Tân Giang, 

             thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

 

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng nhận được công văn 

số 413-CV/BTCTU ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Cao 

Bằng về việc chuyển đơn thư của bà Lương Thị Phắn; trú tại tổ 10, phường Tân 

Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng hỏi về chế độ hương khói hàng năm 

và hỗ trợ làm nhà đối với gia đình người có công giúp đỡ cách mạng. 

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

Cao Bằng trả lời bà như sau: 

1. Về hỗ trợ làm nhà đối với người có công giúp đỡ cách mạng 

Căn cứ điều 55 Nghị định 31/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu 

đãi người có công và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 

2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hỗ trợ người có công về nhà ở. Theo 

các văn bản trên quy định trường hợp bà Lê Thị Mỹ Muội là người có công giúp 

đỡ cách mạng, nhưng bà đã chết. Do vậy, thân nhân của bà không thuộc đối 

tượng được hỗ trợ về nhà ở. 

2. Về chế độ hương khói hàng năm 

 Tại Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ; 

Thông tư số 05/2013/TT-BLTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội không quy định trợ cấp thờ cúng hàng năm đối với 

thân nhân người có công giúp đỡ cách mạng. 

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

được biết. Chúc bà cùng toàn thể gia đình mạnh khỏe./.  

 
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; 

- Phòng Lao động - TBXH thành phố Cao Bằng; 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lưu VT, PNCC.  
  

 
  
  
 Nguyễn Ích Chánh 
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