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HUYỆN MƯỜNG LÁT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND Mường Lát, ngày       tháng      năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hỗ trợ chi phí cho người đứng ra mai táng đối tượng bảo trợ 

xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN MƯỜNG LÁT 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy 

định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;  

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 hướng dẫn thực 

hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ 

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Nghị quyết số 124/2021/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ 

giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng LĐTB&XH huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ chi phí mai táng cho người đứng ra mai táng đối tượng bảo trợ 

xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 đối với:   

- Ông(bà): Sùng A Hằng, sinh ngày: 30/10/1998;    

- Cư trú tại: Bản Suối Lóng, xã Tam Chung, huyện Mường Lát; 

- Đã tổ chức mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội là: 

+ Ông(bà): Sùng Y Yến; sinh ngày: 22/01/2022; 

+ Thuộc đối tượng: Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đang 

sinh sống tại địa bàn xã ĐBKK;  

+ Chết ngày: 08/09/2022, tại: Bản Suối Lóng, xã Tam Chung, huyện Mường 

Lát; 

- Quan hệ với đối tượng: là bố; 



 - Mức hỗ trợ mai táng phí là: 20 x 360.000 = 7.200.000 đồng. 

                  (Bằng chữ: Bảy triệu hai trăm nghìn đồng.)  

Điều 2. Truy thu tiền trợ cấp xã hội ông (bà) có tên tại Điều 1 cụ thể như 

sau: 

- Số tháng truy thu: 03 tháng (từ tháng 10/2022 – tháng 12/2022); 

- Số tiền: 03x 540.000 = 1.620.000 (bằng chữ: Một triệu sáu trăm hai mươi 

nghìn đồng); 

- Lý do truy thu: đối tượng chết tháng 09/2022 nhưng đến tháng 01/2023 

mới cắt giảm trợ giúp xã hội. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng Phòng LĐTB&XH, Trưởng 

Phòng Tài chính - Kế hoạch; Chủ tịch UBND xã Tam Chung; các phòng, đơn vị, cá 

nhân liên quan và ông(bà) Sùng A Hằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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