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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH       

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 237/HD-SLĐTBXH 
                      Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 6 năm 2021 

 
 

HƯỚNG DẪN  

Thực hiện "Đề án thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi  

người có công qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh" 

 

  

Thực hiện Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc ban hành "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", Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Đề án như sau: 

I. Mục tiêu, yêu cầu 

1. Mục tiêu 

a) Thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi NCC qua hệ thống Bưu điện nhằm tạo 

điều kiện tốt nhất cho NCC; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc quản lý 

và thực hiện chi trả trợ cấp hiện nay. 

b) Ngày càng hoàn thiện việc chi trả trợ cấp NCC, góp phần thực hiện tốt hơn 

chính sách đối với NCC và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh. 

c) Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công, xây dựng nền 

hành chính công chuyên nghiệp, hiệu quả và minh bạch. 

2. Yêu cầu 

a) Đảm bảo chi trả trợ cấp ưu đãi NCC đúng người, đúng chế độ, đủ số tiền, 

đúng thời gian quy định, đem lại sự hài lòng cho NCC trong việc thực hiện chính 

sách ưu đãi, không gây phiền hà cho đối tượng. 

b) Đảm bảo chất lượng phục vụ tốt, không làm xáo trộn hoặc ảnh hưởng đến 

đối tượng thụ hưởng. 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Đối tượng chi trả các khoản trợ cấp qua Bưu điện bao gồm: 

a) Trợ cấp ưu đãi hàng tháng (trợ cấp thường xuyên) 

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; 

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi 

nghĩa tháng Tám năm 1945; 

- Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; 

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ 

kháng chiến; 

- Tuất liệt sĩ; vợ liệt sĩ lấy chồng khác; 

- Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 

31 tháng 12 năm 1993; người hưởng chính sách như thương binh; 
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- Bệnh binh; 

- Người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học; 

- Người phục vụ ở gia đình cho các đối tượng: Thương binh, Thương binh 

B, Bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Người bị nhiễm chất độc hóa học. 

- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm 

nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; 

- Người có công giúp đỡ cách mạng; 

- Các đối tượng khác: 

+ Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm 

công tác trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định số 

142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

+ Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về 

địa phương theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

- Người tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-

pu-chi-a, giúp Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo 

Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

+ Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo 

Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

b) Trợ cấp một lần 

- Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được truy tặng; 

- Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa 

được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (theo Quyết định số 290/2005/QĐ-

TTg và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg); 

- Thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và thân 

nhân của người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 

năm 1945; 

- Thân nhân người có công giúp đỡ cách mạng chết trước ngày 01/01/1995; 

- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm 

nhiệm vụ quốc tế; 

- Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương kháng chiến và 

người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huy chương kháng chiến; 

- Đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo 

Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg; 

- Thanh niên xung phong theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg; 

- Cán bộ, quân nhân đi chiến trường B, C, K theo Nghị định số 23/1999/NĐ-CP; 

- Người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a theo Quyết 

định số 57/2013/QĐ-TTg; 

- Thân nhân của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động 

trong thời kỳ kháng chiến chết trước ngày 01/01/1995, được truy tặng;  
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- Thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt 

tù, đày đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi;   

- Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân người có công với cách mạng; 

- Trợ cấp một lần truy lĩnh từ trợ cấp thường xuyên; 

- Trợ cấp ưu đãi hàng năm: Cấp thẻ bảo hiểm y tế; thờ cúng liệt sĩ; điều 

dưỡng tại gia đình; phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình; tiền quà ngày lễ tết; 

tiền ăn ngày lễ tết đối với thương bệnh binh nặng; các trợ cấp đột xuất khác. Riêng 

với trợ cấp ưu đãi học sinh, sinh viên tạm thời vẫn thực hiện chi trả trực tiếp tại 

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện theo hướng dẫn của Thông tư 

36/2015/TT-BLĐTBXH. 

c) Thu hồi, nộp trả 

Các khoản trùng lĩnh trùng cấp, hưởng sai chế độ, chính sách của các đối 

tượng theo kết luận của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nộp trả ngân sách.  

2. Phạm vi, thời gian triển khai dịch vụ thí điểm 

a) Phạm vi thực hiện: Thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. 

b) Thời gian thực hiện: Thực hiện thí điểm chi trả qua Bưu điện bắt đầu từ 

tháng 7/2021 cho đến khi có quy định, hướng dẫn mới của cấp có thẩm quyền. 

II. NỘI DUNG QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHI TRẢ, THU HỒI TRỢ 

CẤP ƯU ĐÃI NCC VỚI CÁCH MẠNG. 

1. Nội dung thực hiện các bước. 
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Số 

TT 

Các bước 

thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 
Mô tả chi tiết 

Chứng từ liên 

quan 

Thời gian thực 

hiện 

1 
Lập dự toán 

ngân sách 

Phòng 

LĐTBXH 

huyện 

Lập dự toán NS thực hiện Pháp 

lệnh UĐNCC hàng năm gửi Sở 

Lao động TB&XH 

Dự toán 

Trước ngày 20 

tháng 6 hàng 

năm 

Sở 

LĐTBXH 

Tổng hợp dự toán năm của toàn 

tỉnh  gửi Bộ Lao động TB&XH 
Dự toán 

Trước ngày 

05/07 hàng năm 

2 

Phân bổ, 

giao dự toán 

năm 

Sở 

LĐTBXH 

Căn cứ dự toán của Bộ LĐTBXH 

phân bổ 

Quyết định 

phân bổ 

Trước ngày 

31/12 năm 

trước.  

3 
Điều chỉnh 

dự toán 

Sở 

LĐTBXH 

Căn cứ điều chỉnh dự toán của các 

đơn vị sử dụng NS, Sở 

LĐTB&XH xem xét sự cần thiết  

Quyết định  điều chỉnh dự toán 

Quyết định  

điều chỉnh dự 

toán 

Thời gian điều 

chỉnh dự toán đã 

giao cho các 

đơn vị sử dụng  

trước ngày 15 

tháng 11 năm 

hiện hành 

4 

Báo cáo phê 

duyệt đối 

tượng tăng 

giảm đối 

tượng 

UBND 

cấp xã; 

Phòng Lao 

động 

TBXH cấp 

huyện; sở 

Lao động 

–TBXH 

UBND cấp xã lập danh sách đối 

tượng giảm hàng tháng gửi phòng 

lao động TBXH cấp huyện 

Mẫu  C75- 

HD/LĐTBXH 

Trước ngày 20 

hàng tháng 

Phòng lao động TBXH cấp huyện 

lập danh sách tăng,  giảm kèm hồ 

sơ liên quan gửi sở Lao động -

TBXH 

Mẫu  C62-C63 

- C64- S73 

HD/LĐTBXH 

Trước ngày 25 

hàng tháng 

5 

Chuyển 

danh sách 

chi trả trợ 

cấp, thu hồi 

và chuyển 

tiền 

Phòng 

LĐ-TBXH 

cấp huyện 

lập danh 

sách tăng,  

giảm kèm 

hồ sơ liên 

quan gửi 

sở 

LĐTBXH 

Căn cứ danh sách tăng, giảm và 

số đối tượng quản lý trên địa bàn, 

thực hiện lập, in danh sách chi trả 

của tháng sau; rà soát, kiểm tra 

đối chiếu với danh sách tăng, 

giảm của danh sách chi trả tháng 

này; Làm thủ tục rút dự toán 

chuyển vào tài khoản của Bưu 

điện; đồng thời chuyển danh sách 

chi trả (gồm Hàng tháng, một 

lần), giấy báo trợ cập ưu đãi một 

lần (nếu có) để Bưu điện tổ chức 

thực hiện chi trả cho đối tượng 

hưởng thụ tháng sau. 

Mẫu C65,C67 

HD/LĐTBXH 

danh sách 

khác, giấy rút 

dự toán 

Chậm nhất trong 

ngày 02 của 

tháng chi trả 

Căn cứ danh sách các khoản phải 

thu (Theo mẫu tại Văn bản số 

706/SLĐTBXH-KHTC ngày 

7/4/2021 của Sở LĐ-TB&XH) 

Mẫu thu hồi 

01,02,03,04,05

/SLĐTBXH 

Căn cứ hồ sơ pháp lý của đối 

tượng hưởng theo qui định, lập 

danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi 1 

lần tháng sau (nếu có), đồng thời 

lập giấy báo trợ cấp ưu đãi một 

lần. 

Mẫu giấy báo 

trợ cấp 1 lần  

C60 

HD/LĐTBXH 

6 
Tổ chức chi 

trả 

Bưu  điện 

cấp huyện 

Căn cứ danh sách chi trả nhận 

được, Bưu điện cấp huyện lập kế 

hoạch chi trả; chuyển danh sách, 

Các danh sách 

chi trả 

Từ ngày 03 đến 

ngày 05 hàng 

tháng 
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giấy báo lĩnh tiền trợ cấp một lần 

(nếu có) và tiền chi trả trợ cấp cho 

các tổ chi trả, thực hiện chi trả cho 

đối tượng đúng thời gian qui định. 

7 
Thực hiện 

chi trả 
Tổ chi trả 

Phối hợp với cán bộ chính sách 

LĐTBXH cấp xã kiểm tra, đối 

chiếu số liệu, gửi giấy báo lĩnh 

tiền trợ cấp một lần đến đối 

tượng, niêm yết công khai danh 

sách đối tượng hưởng trợ cấp trên 

địa bàn 

Thực hiện chi trả cho người nhận 

theo qui trình chi trả, giải quyết 

vướng mắc phát sinh (nếu có) 

Danh sách đối 

chiếu số liệu 

trước khi chi 

trả; các danh 

sách chi trả, 

giáy báo lĩnh 

trợ cấp 

Ngày 03 đến 

ngày 05 hàng 

tháng 

8 

Tổng hợp, 

thanh quyết 

toán công 

tác chi trả 

Tổ chi trả 

Tổ chi trả tổng hợp tình hình  chi 

trả (gồm tổng số đối tượng nhận 

tiền, tổng số đối tượng chưa nhận 

tiền, số đối tượng tăng giảm, số 

tiền đã chi, số tiền chưa chi hết 

gửi bưu điện cấp huyện để bưu 

điện cấp huyện tổng hợp báo cáo. 

(Danh sách  đã chi trả có chử ký 

của đối tượng hưởng) 

Lập bảng tổng hợp quyết toán 

(gồm số tiền tạm ứng tháng trước 

chuyển sang, số tiền tạm ứng 

tháng này, số tiền chi trả tháng 

này, số tiền tạm ứng chưa chi hết 

chuyển qua tháng sau) kèm theo 

chứng từ liên quan chuyển đến 

phòng Lao động TBXH 

Hàng tháng phòng Lao động 

TBXH lập bảng thanh toán chi phí 

thù lao dịch vụ chi trả theo mức 

chi qui định; rút dự toán chuyển 

tiền vào tài khoản của Bưu điện. 

Báo cáo theo 

mẫu C68 – 

C71 – C72 – 

C73 

HD/LĐTBXH; 

mẫu tổng hợp 

theo dõi nhận 

ủy quyền 

Kết thúc đợt chi 

trả và thanh toán 

thù lao cung cấp 

dịch vụ chi trả 

bằng hình thức 

chuyển khoản 

trước ngày 20 

của tháng đầu 

quý sau (riêng 

Quý IV thực 

hiện thanh toán 

trước ngày 25 

tháng 12 của 

năm hiện hành 

9 
Báo cáo 

Quyết toán 

Phòng Lao 

động 

TBXH cấp 

huyện 

quyết toán 

gửi Sở 

LĐTBXH  

Sau khi quyết toán tháng 12, 

chuyển trả phần kinh phí không 

chi hết cho phòng Lao động 

TBXH quyết toán chi NSNN. 

 

Báo cáo theo 

mẫu 

B02H/PL1 –  

B02H/PL2 -  

B02CT/PL1 -  

B02CT/PL2 – 

B07; B07; 

B09; B10; 

B11; B12; 

B13; B14; 

B15; B06H; 

B06H/PL8 

HD/LĐTBXH 

Quí, năm theo 

yêu cầu 



 
 

6 
 

 

1.1. Các bước tổ chức chi trả trợ cấp  

Bước 1: Lập danh sách và thông báo chi trả trợ cấp 

- Hàng tháng, căn cứ đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi người có công tăng 

mới, điều chỉnh, đối tượng giảm, danh sách quà lễ tết, thờ cúng, mai táng phí, trợ 

cấp học sinh sinh viên, trang cấp, dụng cụ chỉnh hình, điều dưỡng...(nếu có), 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập dự toán kinh phí được chi trong 

tháng, tự thẩm định và chịu trách nhiệm về tính chính xác của dự toán tháng, sau 

đó chuyển danh sách chi trả chi tiết theo từng xã, phường, thị trấn; Giấy báo lĩnh 

tiền trợ cấp ưu đãi một lần và các danh sách đối tượng hưởng khác (nếu có) (các 

danh sách, biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 09/2007/QĐ-

BLĐTBXH ngày 30/03/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội) cho Bưu 

điện cấp huyện dưới 02 hình thức: 

+ Bằng bản giấy có ký phê duyệt của Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện (làm tài 

liệu gốc và là căn cứ để lập hồ sơ quyết toán). 

+ Bằng file dữ liệu pdf (font chữ: Times New Roman) vào địa chỉ mail đã 

được thống nhất giữa Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện với Bưu điện cấp huyện. 

- Thời gian thực hiện: Chậm nhất trong ngày 02 tháng chi trả (có mẫu biên 

bản bàn giao danh sách chi trả trợ cấp kèm theo).  

- Căn cứ vào các danh sách chi trả trợ cấp do Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội cung cấp, Bưu điện cấp huyện lập kế hoạch chi trả, chuyển danh 

sách cho các tổ chi trả, phối hợp với cán bộ chính sách xã thực hiện đối chiếu số 

liệu trước khi chi trả (có biên bản kèm theo). Thông báo cho đối tượng đối với các 

đối tượng hưởng trợ cấp 1 lần (truy lĩnh lần đầu, mai táng phí, báo tử liệt sĩ) cán bộ 

chính sách xã viết giấy báo lĩnh tiền một lần theo quy định trình Chủ tịch UBND 

xã ký đóng dấu và bàn giao lại cho cán bộ chi trả biết địa điểm và thời gian chi trả. 

Chuyển tiền đến tổ chi trả để trả trực tiếp cho đối tượng hưởng. 

10 
Kiểm tra 

giám sát 

Sở LĐ- 

TBXH; 

Bưu điện 

tỉnh,  

Phòng LĐ 

TBXH cấp 

huyện; 

Bưu điện 

cấp huyện 

Thường xuyên phối hợp kiểm tra 

giám sát công tác chi trả trợ cấp 

ưu đãi cho người có công 

 

Tháng, quí, năm 

(định kỳ, đột 

xuất) 

11 
Giải đáp 

thắc mắc 

Tổ chức 

chi trả; 

Bưu điện 

cấp huyện, 

Phòng Lao 

động 

TBXH cấp 

huyện 

Trong quá trình chi trả tổ chi trả 

tiếp nhận thắc mắc của người 

hưởng chế độ chuyển tới phòng  

LĐTBXH cấp hyện để được giải 

đáp 

Phòng Lao động TBXH cấp 

huyện có trách nhiệm tiếp nhận và 

phản hồi, giải đáp thắc mắc do 

Bưu điện chuyển đến 

 Thường xuyên 
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- 06 tháng một lần tổ chi trả niêm yết công khai danh sách chi trả tại các 

điểm chi trả để các đối tượng và nhân dân cùng giám sát.  

Bước 2: Chuyển tiền và thực hiện chi trả 

- Hàng tháng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện căn cứ 

dự toán chi trong tháng phần chi cho đối tượng làm căn cứ thực hiện rút dự toán tại 

Kho bạc Nhà nước, chuyển tiền chi trả vào tài khoản tiền gửi ngân hàng cho Bưu 

điện cấp huyện. Thời gian chuyển trước ngày 03 của tháng chi trả. (nếu trùng vào 

ngày thứ 7, CN, lễ, tết thì chuyển tiền vào ngày đầu tiên sau ngày nghỉ và phải 

thông báo cho Bưu điện, UBND cấp xã thông báo đối tượng biết).  

- Bưu điện huyện bố trí mỗi điểm chi trả gồm 02 nhân viên chi trả, cụ thể:  

Quy trình chi trả 

 
 

+ Nhân viên thứ nhất nhận và kiểm tra các giấy tờ liên quan gồm: Sổ nhận 

chế độ trợ cấp; giấy tờ tùy thân (giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công 

dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh, đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền). Nhân 

viên chi trả nhận dạng đối tượng thụ hưởng hay người được ủy quyền. Giấy ủy 

quyền lĩnh thay (đối với lần lĩnh đầu trong thời gian Giấy ủy quyền lĩnh thay còn 

hiệu lực). Giấy ủy quyền lĩnh thay (có hiệu lực 3 tháng đối với người ủy quyền cư 

trú trong nước và 6 tháng đối với người ủy quyền cư trú ở nước ngoài) phải có chữ 

ký hoặc điểm chỉ của người ủy quyền, chữ ký hoặc điểm chỉ của người được ủy 

quyền phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú đối tượng thụ 

hưởng (đối với trường hợp người ủy quyền cư trú trong nước), có xác nhận của cơ 

quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước sở tại (đối với 

trường hợp người ủy quyền cư trú ở nước ngoài). (Theo Thông tư số 05/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - TB&XH) Theo quy định thấy khớp 

đúng chuyển qua cho nhân viên 2 phát tiền.  

+ Nhân viên thứ hai hướng dẫn cho người hưởng ký (hoặc điểm chỉ) vào 

Danh sách chi tiền và thực hiện phát tiền, sau đó trả sổ nhận trợ cấp và giấy tờ tùy 

thân cho người nhận tiền. Chi trả cho người được ủy quyền nhận thay giống như 

trường hợp trả thông thường nhưng chữ ký của người nhận thay trên danh sách 

phải khớp với chữ ký trên giấy uỷ quyền. Sau khi trả xong, giấy uỷ quyền sẽ được 

lưu giữ tại điểm chi trả và đính kèm cùng danh sách chi trả, khi đến kỳ nhận cuối 

chuyển về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện. 

- Nguyên tắc chi trả là chi đúng, chi đủ (kể cả tiền lẻ) cho người được thụ 

hưởng chế độ ưu đãi Người có công. Tuyệt đối không thu bất kỳ khoản phí nào của 

đối tượng thụ hưởng. 

Nhân viên 2 

 

Người nhận 

 chế độ trợ cấp ưu đãi NCC 

Nhân viên 1 
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- Trường hợp không đầy đủ giấy tờ hoặc giấy tờ không khớp đúng: Chuyển 

trả giấy tờ cho đối tượng và hướng dẫn đối tượng bổ sung các giấy tờ còn thiếu. 

Khi đầy đủ giấy tờ theo quy định thì mới phát tiền. 

- Trường hợp người hưởng không đến lĩnh tiền theo lịch: Hết thời gian chi 

trả theo quy định, các điểm chi trả của Bưu điện phối hợp với UBND cấp xã tìm 

hiểu nguyên nhân nếu như đối tượng ốm đau, già yếu, thương tật nặng,... mà không 

thể đến điểm chi trả để nhận trợ cấp ưu đãi được thì nhân viên Bưu điện phối hợp 

với cán bộ chính sách xã để chi trả trực tiếp tận tay tại nhà đối tượng.  

- Trường hợp người hưởng thường xuyên ốm đau, già yếu không có khả 

năng đi nhận trợ cấp ưu đãi tại điểm chi trả và cũng không có khả năng đi làm thủ 

tục ủy quyền cho người lĩnh hộ thì người hưởng hoặc thân nhân người hưởng 

thông báo để được nhận tiền chi trả tại nhà không mất phí. 

- Kết thúc buổi chi trả, nhân viên kiểm đếm lại tiền, đối chiếu với danh sách 

chi trả, xử lý ngay nếu có các sai sót, phát sinh; thực hiện việc lưu quỹ, nộp quỹ 

theo đúng quy định. 

- Cuối đợt chi trả, các điểm chi trả tập hợp chứng từ thanh toán với Bưu điện 

cấp huyện gồm: Danh sách nhận tiền (có chữ ký hoặc điểm chỉ) của ngưởi hưởng, 

giấy ủy quyền lĩnh thay (nếu có) và các giấy tờ khác liên quan để Bưu điện huyện 

tiến hành thanh toán theo quy định; thực hiện cập nhật kết quả chi trả vào phần 

mềm quản lý chi trả trợ cấp cho người có công với cách mạng ngay sau khi chi trả 

theo quy định (khi có phần mềm triển khai ứng dụng). 

- Nhân viên chi trả tại các điểm chi trả photo thêm 02 bản danh sách cấp tiền 

đã có đủ chữ ký của người nhận để bàn giao cho UBND xã 01 bản; 01 bản lưu tại 

Bưu điện và gửi bản gốc về Phòng Lao động - TBXH huyện. Lập danh sách đối 

tượng chưa nhận tiền báo cáo UBND xã và Bưu điện huyện để tổng hợp.  

- Việc chi trả phải hoàn thành chậm nhất trong ngày 05 hàng tháng. 

Bước 3: Thanh quyết toán 

 - Trước ngày 20 hàng tháng, Bưu điện huyện chuyển chứng từ chi trả (danh 

sách chi trả đã có chữ ký nhận của người hưởng bản gốc), tổng hợp danh sách đối 

tượng chưa nhận tiền, các thay đổi khác của người hưởng (nếu có) cho Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội để thống nhất lập, ký biên bản thanh quyết toán.  

- Số tiền chưa trả hết trong tháng, Bưu điện huyện báo cáo phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội để cân đối cấp phát tháng sau hoặc nộp lại Phòng (có thể 

hiện trong biên bản quyết toán hàng tháng). 

- Hai bên nghiệm thu kết quả chi trả theo tháng, thời gian nghiệm thu, bàn 

giao hồ sơ xong trước ngày 20 hàng tháng. Hồ sơ quyết toán gồm: Biên bản 

nghiệm thu kết quả thực hiện chi trả, danh sách chi trả, bảng tổng hợp kết quả chi 

trả, danh sách đối tượng chưa nhận hoặc không nhận trợ cấp các loại; danh sách 

thu hồi, truy thu đối tượng nộp (ghi rõ lý do). 

1.2. Các bước thu hồi, nộp trả. 

Bước 1: Lập danh sách và thông báo thu hồi, nộp trả. 
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- Hàng tháng, căn cứ vào Quyết định truy thu của các đối tượng hưởng sai 

chế độ, chính sách theo kết luận của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của phòng Lao 

động – TB&XH cấp huyện (nếu có) chuyển cho Bưu điện cấp huyện trước ngày 02 

tháng chi trả dưới 02 hình thức: 

+ Bằng bản giấy có ký phê duyệt của Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện (làm tài 

liệu gốc và là căn cứ để lập hồ sơ quyết toán). 

+ Bằng file dữ liệu pdf (font chữ: Times New Roman) vào địa chỉ mail đã 

được thống nhất giữa Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện với Bưu điện cấp huyện. 

 (Theo mẫu tại Văn bản số 706/SLĐTBXH-KHTC ngày 7/4/2021 của Sở Lao 

động TB&XH)  

Bước 2: Thu hồi tiền, nộp trả. 

- Căn cứ vào các danh sách thu hồi các khoản trùng lĩnh trùng cấp, hưởng 

sai chế độ, chính sách của các đối tượng theo kết luận của thanh tra, kiểm tra, kiểm 

toán nộp trả ngân sách do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp, Bưu 

điện cấp huyện lập kế hoạch truy thu, chuyển danh sách cho các tổ chi trả, phối 

hợp với cán bộ chính sách xã thực hiện đối chiếu số liệu thu hồi trước khi thông 

báo cho đối tượng. Thông báo cho đối tượng được biết lý do, số tiền truy thu nộp 

trả ngân sách. Việc truy thu được thực hiện theo các trường hợp sau đây: 

Trường hợp 1: Nếu đối tượng nộp trả chế độ hưởng sai bằng một khoản tiền 

cụ thể thì Nhân viên bưu điện thu tiền của đối tượng bằng biên lai thu tiền và 

hướng dẫn cho người nộp ký (hoặc điểm chỉ) vào Danh sách do phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội cung cấp. 

Trường hợp 2: Nếu đối tượng không nộp trả các khoản truy thu bằng một số 

tiền cụ thể do phòng LĐ-TBXH cấp huyện cung cấp thì bưu điện huyện thực hiện 

theo 2 phương án: 

+ Phương án 1: Nếu đối tượng hưởng đồng thời 2 chế độ trở lên (bao gồm 

cả chế độ bị thu hồi do trùng lĩnh trùng cấp, hưởng sai theo kết luận của thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán) thì khi đến ngày chi trả, nhân viên bưu điện phải thông báo cụ 

thể từng chế độ đối tượng đang tiếp tục được hưởng, lý do truy thu và thực hiện 

khấu trừ số tiền trợ cấp được hưởng hàng tháng của các chế độ ưu đãi còn lại của 

đối tượng.  

+ Phương án 2: Nếu đối tượng không hưởng chế độ nào khác chế độ bị thu 

hồi do trùng lĩnh trùng cấp, hưởng sai theo kết luận của thanh tra, kiểm tra, kiểm 

toán và không thực hiện nộp trả khoản truy thu thì các điểm chi trả của Bưu điện 

xác nhận với UBND cấp xã lý do không thu hồi được (đối tượng được phục hồi 

chế độ; đối tượng chết; mất tích; đã cắt chuyển chế độ hưởng trợ cấp...) để hàng 

tháng làm căn cứ thanh quyết toán cùng thời điểm với thanh quyết toán chi trả trợ 

cấp. 

Hàng tháng các điểm chi trả phải niêm yết công khai danh sách thu hồi để 

nhân dân được biết, theo dõi và thực hiện. 

Bước 3: Thanh toán nộp trả. 
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 - Trước ngày 20 hàng tháng, Bưu điện huyện chuyển chứng từ truy thu, thu 

hồi (danh sách thu hồi đã có chữ ký của người nộp bản gốc), tổng hợp danh sách 

đối tượng hưởng sai chế độ chính sách theo kết luận của Thanh tra, kiểm tra, kiểm 

toán (nếu có) cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để thống nhất lập, ký 

biên bản thanh quyết toán.  

- Số tiền chưa thu hồi được hết trong tháng, Bưu điện huyện báo cáo phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội để tiếp tục theo dõi lập danh sách thu hồi tháng 

sau hoặc cắt giảm danh sách phải thu do đối tượng được phục hồi chế độ; đối 

tượng chết; đã cắt chuyển chế độ tại địa bàn....(có thể hiện trong biên bản quyết 

toán hàng tháng). 

- Số tiền thu hồi được trong tháng Bưu điện huyện báo cáo nộp số tiền vào 

Tài khoản hoặc tiền mặt cho phòng Lao động - Thương binh và Xã nộp hoàn trả 

ngân sách theo quy định. 

2. Biểu mẫu báo cáo 

Thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 09/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 

30/03/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc ban hành bổ sung 

mẫu các loại chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính vào chế độ 

kế toán Hành chính sự nghiệp theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 

30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính áp dụng cho kế toán nguồn ngân sách trung 

ương ủy quyền thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng do 

ngành Lao động - Thương binh và xã hội quản lý.  

3. Giải quyết những thắc mắc của đối tượng 

a. Quy trình giải quyết những thắc mắc liên quan 

 
 

Bước 1: Điểm dịch vụ chi trả tiếp nhận, giải đáp các ý kiến thắc mắc của đối 

tượng hưởng. Nếu vượt quá thẩm quyền, phối hợp với UBND cấp xã giải quyết, trả 

lời cho đối tượng. Trường hợp các ý kiến thắc mắc không thuộc thẩm quyền giải 

Phòng Lao động – 

Thương binh và Xã hội 

Bưu điện cấp huyện 

UBND cấp xã 

 

Các đối tượng thụ hưởng 

Điểm dịch vụ chi trả 
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quyết của UBND cấp xã thì tổng hợp bằng văn bản, chuyển cho Bưu điện cấp 

huyện. 

- Những phản ánh thuộc thẩm quyền của chính quyền giải quyết: Chuyển 

UBND cấp xã. UBND cấp xã trực tiếp trả lời hoặc chuyển Phòng LĐ-TB&XH cấp 

huyện theo thẩm quyền. 

Bước 2: Bưu điện cấp huyện nghiên cứu, chuyển ý kiến trả lời cho bộ phận 

chi trả hoặc phối hợp với Bộ phận tiếp công dân để trả lời cho đối tượng và báo 

cáo Bưu điện tỉnh. 

- Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện nghiên cứu, chuyển ý kiến trả lời cho 

UBND cấp xã hoặc phối hợp với Bộ phận tiếp công dân để trả lời cho đối tượng, 

báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và Sở LĐ-TB&XH. 

b. Thiết lập đường dây nóng. 

Bưu điện tỉnh niêm yết công khai số máy đường dây nóng tại các điểm chi 

trả để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Phòng LĐ-

TB&XH cấp huyện để xử lý khiếu nại, trả lời kịp thời cho đối tượng tại các điểm 

chi trả và liên lạc khi cần thiết. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí chi trả trợ cấp, phụ cấp ưu đãi cho Người có công và kinh phí chi 

cho công tác quản lý, lệ phí chi trả được đảm bảo từ nguồn chi thực hiện Pháp 

lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội giao dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội Hà Tĩnh. 

Căn cứ vào dự toán của các phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao dự toán cho các Phòng qua hệ 

thống Kho bạc nhà nước để tổ chức thực hiện.  

 Đối với kinh phí chi cho công tác quản lý, lệ phí chi trả, căn cứ vào hướng 

dẫn của Bộ và thực tế quản lý từng giai đoạn, Sở sẽ có văn bản phân bổ theo tỷ lệ 

và hướng dẫn riêng để các đơn vị thực hiện. Mức phí chi trả cho bưu điện là 40%  

tổng kinh phí Sở lao động TBXH phân bổ cho các huyện. Nhưng mức phí dịch vụ 

chi trả trợ cấp cho Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh được hưởng không quá 35%/tổng mức tỷ 

lệ phí quản lý của toàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Lao động – TB&XH. Sau khi 

Bưu điện cấp huyện thực hiện hoàn tất việc thanh quyết toán kinh phí chi trả trợ 

cấp của tháng chi trả với phòng LĐ-TB&XH cấp huyện và được thanh toán Phí 

dịch vụ chi trả trợ cấp trước ngày 20 của tháng đầu quý sau (riêng Quý IV thực 

hiện thanh toán trước ngày 25 tháng 12 của năm hiện hành.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Ký kết hợp đồng nguyên tắc với Bưu điện tỉnh triển khai dịch vụ chi trả 

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

- Chuẩn bị tài liệu, phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ 

chi trả chế độ chính sách trợ cấp ưu đãi NCC cho nhân viên Bưu điện cấp huyện 

thực hiện nhiệm vụ chi trả. 
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- Ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện ký 

hợp đồng với Bưu điện cấp huyện triển khai thực hiện về chi trả trợ cấp ưu đãi 

NCC và phối hợp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

- Phối hợp Bưu điện tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình, chỉ 

đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chi trả; tổ 

chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm theo lộ trình đã đề ra. 

2. Bưu điện tỉnh 

          - Ký kết hợp đồng nguyên tắc với Sở LĐ-TB&XH triển khai dịch vụ chi trả 

trợ cấp ưu đãi NCC thông qua hệ thống Bưu điện tỉnh. Chịu trách nhiệm trước Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc cung cấp dịch vụ chi trả trợ cấp ưu đãi người NCC trên 

địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời, đúng số tiền, đúng đối tượng và an toàn tuyệt đối 

theo đúng các nội dung đã cam kết trong hợp đồng với Sở LĐ-TB&XH. 

          - Chỉ đạo, hướng dẫn Bưu điện cấp huyện ký hợp đồng trách nhiệm về chi 

trả trợ cấp ưu đãi NCC với Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện. Thực hiện đúng các 

quy định về chi trả, thanh quyết toán, quản lý dòng tiền đảm bảo an toàn quỹ, két 

theo hợp đồng đã ký kết. 

- Tổ chức tập huấn, triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ chi trả cho nhân viên 

tham gia thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi NCC hàng năm. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát các nội dung về chi trả trợ cấp ưu đãi NCC tại 

các địa phương; việc chấp hành và chế độ báo cáo, thanh quyết toán theo yêu cầu 

của cơ quan LĐ-TB&XH. 

3. Kho bạc Nhà nước tỉnh và Kho bạc Nhà nước cấp huyện 

- Kiểm soát kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi NCC theo quy định, thanh 

toán kịp thời kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi NCC cho cơ quan LĐ-TB&XH 

trên cơ sở đề nghị của cơ quan LĐ-TB&XH và dự toán được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

- Phối hợp với cơ quan LĐ-TB&XH thực hiện thu hồi, nộp ngân sách nhà 

nước theo quy định đối với các khoản lĩnh trùng, cấp trùng, chi sai chế độ. 

4. Các sở, ban, ngành khác: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, lồng 

ghép tuyên truyền, chỉ đạo cơ sở triển khai thực hiện Đề án. 

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là cấp huyện) chỉ đạo 

thực hiện nghiêm quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh gồm một số nội dung sau: 

5.1. Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  

- Ký hợp đồng dịch vụ chi trả với Bưu điện huyện. Thường xuyên kiểm tra, 

hướng dẫn Bưu điện huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt 

là UBND cấp xã) thực hiện chi trả theo Đề án.  

- Lập danh sách chi trả, quản lý đối tượng, quản lý kinh phí chi trả thực hiện 

chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn; Quản lý, lưu trữ 

chứng từ, hồ sơ sổ sách; Thanh quyết toán theo quy định hiện hành. 
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- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình, Bưu điện huyện, UBND cấp xã 

thực hiện tốt việc tuyên truyền để đối tượng hưởng trợ cấp hiểu rõ mục đích, sự 

cần thiết của việc chi trả qua hệ thống Bưu điện.  

- Giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của đối tượng. 

- Tổng hợp báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bưu điện tỉnh 

những khó khăn, vướng mắc, thiếu sót vượt thẩm quyền giải quyết xảy ra trong 

quá trình thực hiện chi trả qua hệ thống Bưu điện. 

5.2. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã:   

- Thông báo trên hệ thống loa phát thanh, và bằng văn bản đến các khối phố, 

tổ, thôn, bản, khu dân cư và điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách 

mạng để đối tượng và nhân dân biết, phối hợp thực hiện.  

- Tổ chức quản lý đối tượng hưởng trợ cấp; báo giảm kịp thời các đối tượng 

chết, chuyển đi khỏi địa bàn, hết tuổi hưởng, báo cáo danh sách đối tượng hưởng 

quà lễ, tết theo từng kỳ lễ tết; báo cáo, thực hiện truy thu nguồn kinh phí các đối 

tượng hưởng sai chế độ theo các kết luận thanh tra kiểm tra, phát hiện trùng lĩnh 

trùng cấp và các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chi trả qua hệ 

thống Bưu điện. 

- Phối hợp xác nhận danh sách chi trả hàng tháng, xác nhận đối tượng hưởng 

trợ cấp, viết giấy báo lĩnh tiền trợ cấp một lần, giải quyết các vướng mắc của đối 

tượng phát sinh trong công tác chi trả trợ cấp.  

- Phối hợp xác nhận danh sách thực hiện truy thu nguồn kinh phí của các đối 

tượng hưởng sai chế độ theo các kết luận thanh tra kiểm tra, phát hiện trùng lĩnh 

trùng cấp trong quá trình thực hiện chi trả. 

5.3. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra thực hiện chính sách ưu đãi người 

có công với cách mạng tại cơ sở, kịp thời phát hiện những trường hợp không đủ điều 

kiện hưởng trợ cấp (chết, chuyển đi nơi khác, hoặc dừng trợ cấp…) để kịp thời báo 

giảm theo đúng quy định. Chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, những thắc 

mắc của đối tượng, không để kéo dài hoặc gây phiền hà cho đối tượng. 

Hướng dẫn này thực hiện từ ngày 01/7/2021, là căn cứ để ký Hợp đồng với 

cơ quan chi trả và tính thù lao cho cấp huyện, xã. Các hướng dẫn của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội trước đây về quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có 

công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trái với hướng dẫn này đều bãi bỏ. 

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về Sở (qua Phòng Kế 

hoạch - Tài chính) để được hướng dẫn giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Giám đốc; các PGĐ (để báo cáo); 

- UBND cấp huyện; 

- Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện; 

- Bưu điện tỉnh (để phối hợp); 

- Bưu điện cấp huyện; 

- Phòng KHTC, NCC; VP; Thanh tra; 

- Lưu VT. 
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