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 UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /QĐ-UBND Sơn La, ngày       tháng     năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thực hiện 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 ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ 

                                                       

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; Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20/11/2014;  

Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy 
định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

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 - Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài 
chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 
của Thủ tướng Chính phủ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 
trình số 35/TTr-SLĐTBXH ngày 03/3/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thực hiện chế độ mai táng phí đối với 08 đối tượng trực tiếp tham 
gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg 
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ (có danh sách kèm theo): 

1. Mức trợ cấp mai táng phí cho 01 người bằng 10 tháng lương tối thiểu. 

2. Tổng số tiền trợ cấp mai táng phí của 08 người: 119.200.000 đồng 
(Bằng chữ: Một trăm mười chín triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn). 

3. Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh. 
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Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các 
Sở, ban, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện: Yên Châu, Mường La, 
Sông Mã, Phù Yên thực hiện việc chi trả chế độ mai táng phí cho thân nhân của 
đối tượng có tên trong danh sách tại Điều 1 theo đúng các quy định hiện hành.                   

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện: 
Yên Châu, Mường La, Sông Mã, Phù Yên và thân nhân của đối tượng có tên 
trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
Nơi nhận:                 KT. CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch UBND tỉnh;                                                     PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Như Điều 3; 
- Trung tâm Thông tin; 
- Lưu: VT, KGVX.Phương. 

 
 
 

                                                                                   Tráng Thị Xuân 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


