
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ LAO ĐỘNG  

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 

Số:          /SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày        tháng      năm 2022 

V/v hỗ trợ gia đình có người  
tử vong do dịch bệnh Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh 

 

 

    
Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Công văn 273/UBND-KGVX ngày 19 tháng 01 năm 2022 của UBND 
tỉnh về việc tiếp tục hỗ trợ gia đình có người tử vong do dịch bệnh Covid-19. 

Nhằm chia sẻ nỗi đau mất người thân của các gia đình có người tử vong do 
dịch bệnh Covid-19 và giúp họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống hiện tại. Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 
phố chỉ đạo Phòng Lao động – TBXH phối hợp với các đơn vị có liên quan và Ủy 

ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện một số nội dung, như sau: 

1. Thống kê, rà soát và lập danh số người của địa phương đã tử vong do dịch 

bệnh Covid-19 (trong và ngoài tỉnh) đã được hỗ trợ tiền cúng điếu 3.500.000 đồng 
theo Phụ lục 1 và chưa được hỗ trợ theo Phụ lục 2 gửi về Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội. 

2. Cung cấp số tài khoản tiếp nhận kinh phí hỗ trợ gia đình có người tử vong 
do dịch bệnh Covid-19. Tổ chức đoàn đến thăm, giao kinh phí hỗ trợ cho gia đình 

phải đảm bảo nguyên tắc kịp thời, đúng đối tượng và kinh phí hỗ trợ. Đối với người 
tử vong ngoài tỉnh do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Chỉ 

huy quân sự tỉnh trực tiếp bàn giao tro cốt và hỗ trợ phần kinh phí này. 

3. Thành phần hồ sơ, chứng từ quyết toán cho người tử vong do dịch bệnh 

Covid-19 theo Phụ lục 3. 

 Danh sách người tử vong do dịch bệnh Covid-19 gửi về Phòng Bảo trợ xã hội 

- Trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (gửi kèm file 
mềm qua địa chỉ email: luuthioanh82@gmail.com) trước ngày 10/5/2022 để tổng 

hợp. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quan tâm phối hợp chỉ đạo 
thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Phòng LĐTBXH cấp huyện; 
- Lưu:VT, BTXHTEBĐG. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
Tô Thị Thu Hồng 

mailto:luuthioanh82@gmail.com


PHỤ LỤC 1 
 

 
UBND huyện … 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

 

DANH SÁCH NGƯỜI TỬ VONG DO DỊCH BỆNH COVID-19 ĐÃ ĐƯỢC HỖ TRỢ 
 

 

STT 
Họ và tên người tử 

vong 

Năm sinh 

Địa chỉ 

Ngày tháng 

năm tử 

vong 

Tổng số người chết đã được hỗ trợ 
Người thân/Số ĐT 

liên lạc 
Ghi chú 

Nam Nữ Trong tỉnh Ngoài tỉnh 

1                   

2                   

3                   

 
 
 

 

Người lập biểu 

…………, ngày….tháng….năm 2022 

Thủ trưởng đơn vị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



PHỤ LỤC 2 
 

 
UBND huyện … 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

 

DANH SÁCH NGƯỜI TỬ VONG DO DỊCH BỆNH COVID-19 CHƯA ĐƯỢC HỖ TRỢ 
 

 

STT 
Họ và tên người tử 

vong 

Năm sinh 

Địa chỉ 

Ngày tháng 

năm tử 

vong 

Tổng số người chết chưa được hỗ trợ 
Người thân/Số ĐT 

liên lạc 
Ghi chú 

Nam Nữ Trong tỉnh Ngoài tỉnh 

1                   

2                   

3                   

 
 
 

 

Người lập biểu 

…………, ngày….tháng….năm 2022 

Thủ trưởng đơn vị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



PHỤ LỤC 3 
Hướng dẫn chứng từ chi trả hỗ trợ cho gia đình có người tử vong do dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh trà vinh 

 
 

1. Hồ sơ quyết toán gồm: 
- Danh sách ký nhận tiền của Thân nhân người tử vong do dịch bệnh Covid 19 có Ủy ban nhân dân xã xác nhận. 

- Giấy báo tử của Người tử vong theo quy định. 
 
2. Mẫu danh sách cấp tiền: 

 
Đơn vị  

UBND xã, phường, thị trấn 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH CẤP TIỀN HỖ TRỢ GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI TỬ VONG DO DỊCH BỆNH COVID-19 NĂM 2021 

 
STT Họ và tên Người 

tử vong 

Năm sinh 

 

Địa 

chỉ 

Thân nhân của 

Người tử vong 

Mối 

quan hệ 

Chổ ở hiện 

nay 

Số tiền được 

nhận 

Ký nhận 

Nam Nữ 

1 …………       3.500.000  

          

          

        
 

Cán bộ chi trả  

(Ký, ghi họ tên) 

…………, ngày….tháng….năm 2021 

CHỦ TỊCH UBND XÃ/PHƯỜNG…… 

(Ký tên, đóng dấu) 
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