
       UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

       HUYỆN NHƯ XUÂN                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

   Số:         /UBND-LĐTBXH                   Như Xuân, ngày        tháng 4  năm 2021 
 V/v lập danh sách người có công 

 và thân nhân người có công được 

   tặng quà nhân kỷ niệm 74 năm  

 ngày TBLS 27/7/1947-27/7/2021 

                               
                 

                                Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 

 Thực hiện Công văn số: 1093/SLĐTBXH-NCC ngày 19/4/2021 của Sở Lao 

động Thương binh và Xã hội Thanh Hóa về việc lập danh sách người có công và 

thân nhân người có công được tặng quà nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh 

liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2021.  

 Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo cán 

bộ chuyên môn tổng hợp số lượng người có công và thân nhân được tặng quà nhân 

kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2021 trước ngày 

30/4/2021 về UBND huyện ( qua phòng Lao động Thương binh Xã hội). 

( có biểu kèm theo). 

 Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện báo cáo đúng thời 

gian quy định./. 

Nơi nhận:                                                                            KT. CHỦ TỊCH 

- Chủ tịch UBND huyện (b/c); PHÓ CHỦ TỊCH 

- PCT VX UBND huyện;                                                               
- UBND các xã, thị trấn ( thực hiện);                                                                                                           

- Phòng LĐ - TBXH; 

- Lưu: VT.                                                                                                  

                                     

 

                                                                                                                                                                                                 

Lê Anh Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 



 

UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ……………………                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG TẶNG QUÀ 

  NHÂN DỊP KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 

 27/7/1947 - 27/7/2021 

( Kèm theo công văn số:       /UBND-LĐTBXH ngày      tháng 4 năm 2021 của 

UBND huyện Như Xuân) 

                                                                                             

TT LOẠI ĐỐI TƯỢNG SỐ NGƯỜI 

1 Bà mẹ VNAH đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.  

2 
Thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng 

hàng tháng. 
 

3 
Thân nhân hai liệt sỹ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất 

hàng tháng 
 

4 

Thương binh, Bệnh binh, người hưởng chính sách như 

thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương 

tật, bệnh tật từ 81% trở lên ( bao gồm cả những thương 

binh B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng 

 

5 

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học 

suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng 

trợ cấp hàng tháng; 

 

6 

Thương binh, Bệnh binh, người hưởng chính sách như 

thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương 

tật, bệnh tật từ 80% trở xuống ( bao gồm cả những 

thương binh B được công nhận từ trước ngày 

31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. 

Thương binh hưởng chế độ MSLĐ; 

 

7 
Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sỹ (bố, mẹ, vợ, 

chồng, con, người có công nuôi  liệt sỹ); 
 

8 
Đại diện gia đình thờ cúng liệt sỹ (anh, em, người được 

họ tộc ủy nhiệm thờ cúng liệt sỹ ). 
 

9 

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học 

suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống, đang 

hưởng trợ cấp hàng tháng; 

 

10 
Hộ có sổ B (Vợ và con liệt sỹ ) đang hưởng trợ cấp hàng 

tháng; 
 

 Tổng cộng  
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