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gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn
Lào sau ngày 30/4/1975 ñã phục viên, xuất ngũ, thôi việc: Tối ña là 34 ngày, trong
ñó thời gian giải quyết là 26 ngày; thời gian chuyển hồ sơ là 08 ngày.
- Trường hợp liên thông thủ tục ñăng ký khai tử, xóa ñăng ký thường trú,
hưởng mai táng phí ñối với ñối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết ñịnh số
49/2015/Qð-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế ñộ,
chính sách ñối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống
Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; liên thông thủ tục ñăng
ký khai tử, hưởng mai táng phí ñối với ñối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết ñịnh số
49/2015/Qð-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế ñộ,
chính sách ñối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống
Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế: Tối ña là 34 ngày, trong
ñó thời gian giải quyết là 26 ngày; thời gian chuyển hồ sơ là 08 ngày.
- Trường hợp liên thông thủ tục ñăng ký khai tử, xóa ñăng ký thường trú:
+ Trường hợp xóa ñăng ký thường trú thuộc thẩm quyền giải quyết của công
an cấp huyện: Tối ña là 08 ngày, trong ñó thời gian giải quyết là 04 ngày; thời gian
chuyển hồ sơ là 04 ngày;
+ Trường hợp xóa ñăng ký thường trú thuộc thẩm quyền giải quyết của công
an cấp xã: Tối ña là 04 ngày (chỉ tính thời gian giải quyết).
4. ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: UBND cấp xã, UBND
cấp huyện và Sở Lao ñộng-Thương binh và Xã hội
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực
hiện (nếu có):
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã, UBND cấp
huyện và Sở Lao ñộng-Thương binh và Xã hội.
+ Cơ quan phối hợp thực hiện thủ tục hành chính: Công an thị xã, thành phố;
Công an xã, phường, thị trấn và Bảo hiểm xã hội tỉnh.
5. Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai :
+ Tờ khai ñăng ký khai tử theo mẫu
- Bản khai hưởng chế ñộ ưu ñãi khi người có công từ trần;
- Bản khai ñề nghị hưởng chế ñộ mai táng phí theo Nghị ñịnh số
150/2006/Nð-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ;
+ Phiếu báo thay ñổi hộ khẩu, nhân khẩu;
+ Tờ khai của thân nhân theo mẫu;
+ Biên bản họp của các thân nhân;
+ Tờ khai ñề nghị hỗ trợ chi phí mai táng.

