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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

Số: 218/TTr - SLĐTBXH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

            Hà Tĩnh, ngày 9 tháng 06 năm 2021 

 

 
 

TỜ TRÌNH 
V/v phê duyệt Đề án thí điểm chi trả trợ cấp  ưu đãi người có công với cách mạng  

qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 

                          

Căn cứ Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Uỷ 

ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi Người có công với cách mạng; Pháp lệnh số 

04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về sửa 

đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng; 

Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 9/12/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc 

hội về ưu đãi Người có công với cách mạng; Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 

9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của 

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; 

Căn cứ Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 Quy định quản lý 

và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng 

và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và 

Xã hội quản lý; 

Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải 

pháp phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. 

Công văn số 4900/LĐTBXH-KHTC ngày 10/12/2020 của Bộ LĐTBXH về 

việc xin ý kiến Đề án đổi mới công tác quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi người có 

công với cách mạng theo hướng xã hội hóa, thuê đơn vị cung cấp dịch vụ công; 

Công văn số 288/LĐTBXH-KHTC ngày 05/02/2021 của Bộ LĐTBXH về 

việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội 

nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác Lao động, người có công và xã hội 

toàn quốc ngày 11/01/2021. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 799/UBND-VX2 

ngày 8/2/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc giao tham mưu Văn bản chỉ 

đạo chi trả trợ cấp ưu đãi NCC với cách mạng. Ngày 26/2/2021 Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội có Văn bản 361/SLĐTBXH-KHTC về việc không thực 

hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và sẽ thực hiện 
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sau khi được Chính phủ (Bộ Lao động TB&XH) phê duyệt chính thức để triển 

khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

Ngày 8/3/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản chỉ đạo số 1240/UBND-

VX1 ngày 8/3/2021 của về việc giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (chủ 

trì), Bưu điện tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan 

thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng thông qua tổ chức 

dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định;  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị giao ban với 

các phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố; Bưu 

điện Tỉnh; Bưu điện Huyện về lĩnh vực người có công và thông qua Dự thảo đề 

án và hướng dẫn quy trình tổ chức thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công 

với cách mạng trên địa bàn tỉnh qua hệ thống Bưu điện. Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội đã hoàn thiện Dự thảo và gửi xin ý kiến các sở ngành, UBND, 

phòng LĐTB&XH, Bưu điện các huyện, thành phố, thị xã và tiếp thu bổ sung ý 

kiến để hoàn thiện đề án.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND tỉnh xem xét phê 

duyệt Đề án thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi ưu đãi người có công với 

cách mạng thông qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với nội dung 

như sau: 

1. Tên Đề án: Thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách 

mạng thông qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Mục tiêu đề án: Thông qua hệ thống Bưu điện để tổ chức chi trả trợ cấp 

cho tất cả các đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh nhằm 

đảm bảo kịp thời, chính xác, minh bạch, an toàn và chuyên nghiệp. Đảm bảo 

100% đối tượng người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định số 

31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đang 

hưởng trợ cấp hàng tháng được chi trả đúng hạn và đúng chế độ; Quản lý chính 

xác tình hình biến động tăng, giảm đối tượng hàng tháng, hàng quý; phát hiện 

kịp thời các trường hợp sai sót; từng bước nâng cao năng lực quản lý nhà nước 

về thực hiện chính sách NCC với cách mạng địa bàn toàn tỉnh; Nâng cao mức độ 

hài lòng của đối tượng đối với công tác chi trả trợ cấp. Ít nhất trên 90% đối 

tượng hài lòng với thái độ phục vụ của nhân viên chi trả; trên 95% đối tượng 

đánh giá phương thức chi trả qua hệ thống Bưu điện là thuận tiện và phù hợp. 

3. Thời gian thực hiện: Dự kiến thời gian bắt đầu thực hiện từ tháng 07 

năm 2021.  

4. Phạm vi thực hiện: Triển khai tại 13/13 huyện, thành phố, thị xã và tại 

216/216 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. 
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5. Đơn vị thực hiện: Trên cơ sở Đề án được phê duyệt Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh ban hành Hướng dẫn thực hiện đề án “Thí 

điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng thông qua hệ thống 

Bưu điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” đồng thời ký hợp đồng nguyên tắc với Bưu 

điện tỉnh; Phòng Lao động – TB&XH các huyện, thị xã, thành phố ký hợp đồng 

thực hiện chi trả với Bưu điện cấp huyện phối hợp với tổ chức triển khai, thực 

hiện theo Đề án được phê duyệt. (Dự thảo Quyết định và Đề án thí điểm chi trả 

trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng thông qua hệ thống Bưu điện trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh kèm theo). 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, phê duyệt Đề án với các nội dung nêu trên để Sở Lao động – TB&XH 

phối hợp với Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả tốt./. 
   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Phòng: NCC, KHTC; 

- Lưu VT. 

     GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

     Nguyễn Trí Lạc 
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