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   Hải Dương, ngày    tháng    năm 2022 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giải quyết chế 

độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định 

62/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

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

tướng Chính phủ Về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh 

bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 

tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;  

Căn cứ Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia 

kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ 

quốc tế; 

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

trình số 1257/TTr-SLĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương giải quyết chế độ mai táng phí đối với các đối tượng hưởng 

trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 về chế độ chính 

sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc 

tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi 

việc và Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 về một số chế độ, chính 

sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, 

chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (theo địa giới hành chính). 

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

2.1. Cấp tỉnh  

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ kiểm 

tra, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố việc tiếp nhận, quản lý 

và chi trả chế độ trợ cấp đối với các đối tượng theo quy định. 
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- Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ bố trí ngân sách hằng năm để Ủy 

ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thực hiện chế độ với các đối tượng và kinh 

phí chi trả theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

2.2. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 

- Tổ chức thực hiện nội dung công việc được phân cấp theo đúng các quy 

định hiện hành của pháp luật. 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực 

hiện công việc được phân cấp tại Quyết định này. 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ được phân cấp. 

- Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi qua Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội) về kết quả 6 tháng (trước ngày 30 tháng 6) cả năm (trước ngày 31 tháng 

12) và báo cáo khi được các cơ quan chức năng yêu cầu. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2022. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Các Bộ: LĐTBXH, Tài chính; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp;  (để b/c) 

- TTr Tỉnh ủy, LĐ HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, Phó CT UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành: Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh, Sở Nội vụ, Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Trung tâm Công nghệ Thông tin; 
- Lưu: VT, KGVX. Lai (15) 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Triệu Thế Hùng 
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