
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHƯ PĂH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 3640/UBND-VX 
V/v đề nghị giải quyết chế độ 

mai táng phí cho các đối tượng 

theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg. 

Chư Păh, ngày 23 tháng 9 năm 2020. 

  

 

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

    

Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ; Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH ngày 

05/01/2012 của Liên Bộ: Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp 

tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam Pu Chia, 

giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. 

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị của UBND xã Ia Phí và đề xuất của Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội huyện tại Công văn số 301/CV-LĐTBXH ngày 

22/9/2020. Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh thống nhất đề nghị Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh xem xét, giải quyết chế độ mai táng phí cho ông Rơ 

Châm Chip (xã Ia Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) theo qui định. 

( Có hồ sơ và danh sách kèm theo). 

  Đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh quan tâm, giải quyết./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Phòng LĐTB&XH; 

- UBND xã Ia Phí; 

- CVP, các PVP; 

- Lưu: VT, VX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thanh 
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