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

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /QĐ-UBND  Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng  

trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định  

số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đợt 06 năm 2021) 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

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 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng 

và Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 

07/12/2005 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 

08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối 

tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được 

hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 67/TTr-SLĐTBXH ngày 26/4/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Giải quyết chế độ mai táng phí cho 01 đối tượng (có danh sách 

kèm theo) trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được 

hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (đợt 06 năm 2021), với tổng kinh phí: 

14.900.000 đồng (bằng chữ: mười bốn triệu chín trăm nghìn đồng); nguồn kinh 

phí do ngân sách địa phương bảo đảm. 

 Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Chủ tịch UBND thành phố Laṇg Sơn và thân nhân của đối tượng 

có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                             
- Như Điều 2;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Phòng LĐTBXH thành phố LS; 

- PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 

 KG-VX, TH-NC, KT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX(NCD).                                                                          

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 



DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ MAI TÁNG PHÍ  

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 290/2005/QĐ-TTg (đợt 06 năm 2021) 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

         

TT Họ và tên  Năm sinh Quê quán 
Nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú 

Năm từ 

trần 

Thân nhân 

người có công 

Mức 

hưởng 

(đồng) 

1 Dương Thị Xó 1948 

Xã Bắc Quỳnh, 

huyện Bắc Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn 

Khối 5, phường Đông 

Kinh, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

12/12/2020 
Hoàng Kim Vui 

(con) 
14.900.000 

Tổng cộng:  14.900.000 

 

Ấn định danh sách gồm 01 người./. 
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