Th tc Gii quyt ch mai táng phí và tr cp 1 ln i vi ngi có công
cách mng t trn
- Trình t thc hin:
+ Bc 1: Công chc cp xã hoàn thin h s theo hng dn;
+ Bc 2: B phn tip nhn và tr kt qu tip nhn h s (yêu cu b sung, hoàn thin nu h s cha y );
+ Bc 3: Công chc chuyên môn thm tra h s theo quy nh và tng hp trình lãnh o phòng ký xác nhn
trình UBND cp huyn gii quyt;
+ Bc 4: B phn tip nhn và tr kt qu nhn kt qu và giao cho công chc cp xã.
- Cách thc thc hin:H s np trc tip ti B phn tip nhn và tr kt qu thuc Vn phòng UBND cp huyn
- Thành phn h s:
+ Bn khai ca thân nhân ngi có công vi cách mng t trn (mu s 12-TT1 ca S Lao ng - Thng binh và Xã
hi);
+ Giy chng t do UBND cp xã cp;
+ Phiu báo gim do UBND cp xã lp (theo Mu S Lao ng - Thng binh và Xã hi);
+ S lnh tin hàng tháng ca i tng ang hng tr cp hàng tháng (bn gc);
+ Bn gc th Bo him Y t;
* i tng hng tr cp 1 ln, tu theo tng trng hp mà kèm theo mt trong các bn sao giy t sau ây:
+ Quyt nh tr cp 1 ln tù ày tra tn hoc k nim chng;
+ Quyt nh tr cp 1 ln hoc Huân, Huy chng kháng chin (i vi ngi có công giúp cách mng và ngi hot
ng kháng chin hng tr cp 1 ln, không hng ch BHXH);
+Giy y quyn (nu i tng ã t trn có nhiu thân nhân).
- S lng h s:01 b
- Thi hn gii quyt: 07 ngày làm vic. Trong thi gian không quá 01 ngày k t ngày có Quyt nh tr cp,
Phòng Lao ng - Thng binh và Xã hi có trách nhim chuyn kt qu cho B phn tip nhn và tr kt qu cp
huyn thông báo và tr cho UBND phng, xã.
- i tng thc hin th tc hành chính:Cá nhân và t chc
- C quan thc hin th tc hành chính:UBND cp huyn
- Kt qu thc hin th tc hành chính:Quyt nh hành chính
- L phí: Không có
- Tên mu n, mu t khai:

+ Bn khai ca thân nhân ngi có công vi cách mng t trn
+ Phiu báo gim do UBND cp xã lp.
- Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính:Không có
- Cn c pháp lý ca th tc hành chính:
+ Pháp lnh u ãi ngi có công vi cách mng s 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 ca y ban Thng
v Quc hi.
+ Ngh nh s 31/2013/N-CP ngày 09/4/2013 ca Chính ph quy nh chi tit, hng dn thi hành mt s iu ca
Pháp lnh u ãi ngi có công cách mng;
+ Thông t s 05/2013/TT-BLTBXH ngày 15/5/2013 ca B Lao ng - Thng binh và Xã hi hng dn v
th tc lp h s, qun lý h s, thc hin ch u ãi ngi có công vi cách mng và thân nhân;
+ Quyt nh s 3856/Q-UBND ngày 16/5/2008 ca UBND thành ph à Nng v vic phân cp Ch tch UBND
cp huyn gii quyt ch mai táng phí và tr cp mt ln i vi ngi có công vi cách mng t trn.
+ Hng dn s 40/HD-SLTBXH ngày 27 tháng 5 nm 2008 ca S Lao ng-TBXH thành ph à Nng v vic thc
hin quyt nh s 3856/Q-UBND ngày 16/5/2008 ca UBND thành ph à Nng v vic phân cp Ch tch UBND
cp huyn gii quyt ch mai táng phí và tr cp mt ln i vi ngi có công vi cách mng t trn.

