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       ỦY BAN NHÂN DÂN  

     THÀNH PHỐ CẦN THƠ  

 

       Số: 02/QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Cần Thơ, ngày 02 tháng 01 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Phương án tổ chức chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công  

với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 

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

lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về ưu đãi Người có công với cách mạng; 

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 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 tháng 11 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 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. 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 3244/TTr-SLĐTBXH ngày 18 tháng 12 năm 2018, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

  

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổ chức chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công 

với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

Thực hiện tốt việc chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi đối với Người có công với 

cách mạng, đảm bảo có lợi và tốt nhất cho người được hưởng chính sách, gắn 

việc chi trả với thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, cùng ngành Lao động - 

Thương binh và Xã hội quản lý tốt đối tượng, giảm áp lực công việc cho đội ngũ 

công chức làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội xã, phường, thị trấn. 

2. Yêu cầu: 
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Tổ chức chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng qua hệ thống 

Bưu điện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, đảm bảo an ninh, an toàn tài chính 

đối với nguồn tiền chi trả. 

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

1. Đối tượng: 

a) Các đối tượng Người có công với cách mạng, thân nhân Người có công 

với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng. 

b) Các đối tượng hưởng chế độ chính sách khác do ngành Lao động - 

Thương binh và Xã hội đang trực tiếp chi trả theo quy định của pháp luật. 

2. Phạm vi:  

Thực hiện công tác chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng 

qua hệ thống Bưu điện trên 9 quận, huyện, 85 xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ.  

3. Thời gian thực hiện:  

a) Tháng 01/2019: triển khai thí điểm chi trả trên địa bàn quận Bình Thủy. 

b) Tháng 02/2019: thực hiện đồng loạt trên địa bàn của 08 quận, huyện 

còn lại.  

 III. TRÌNH TỰ, MỨC PHÍ VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH TRONG 

QUÁ TRÌNH CHI TRẢ 

 1. Trình tự chi trả: 

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Ký kết hợp đồng trách nhiệm với Bưu điện thành phố thực hiện chi trả 

trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện. 

- Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước và thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi 

đối với Người có công với cách mạng; tổ chức và quản lý tài chính, công tác chi trả 

chế độ trợ cấp ưu đãi với Người có công với cách mạng hàng tháng theo quy định. 

- Phối hợp với Bưu điện thành phố ký kết hợp đồng đại lý chi trả chế độ trợ 

cấp ưu đãi Người có công. Trong đó ủy quyền đầu mối quận, huyện trong việc tiếp 

nhận nguồn tiền, xác nhận Danh sách đối tượng đã được chi trả.  

b) Bưu điện thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và đảm bảo nhân sự, nguồn tiền, 

cơ sở vật chất, tổ chức thực hiện chi trả theo hợp đồng. 

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện (nhân lực, địa điểm, cơ sở vật chất, nguồn 

tiền…) tại các Bưu điện quận, huyện trực tiếp chi trả chế độ ưu đãi đối với 

Người có công với cách mạng và tổ chức chi trả đối với những trường hợp đặc 

biệt như đau, ốm, không đi được. 
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c) Trên cơ sở hợp đồng trách nhiệm giữa Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội và Bưu điện thành phố, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, 

huyện thực hiện ký kết hợp đồng chi trả với Bưu điện cùng cấp. 

2. Mức phí 

Theo phân bổ quy định định mức chi phí thực hiện chính sách ưu đãi 

Người có công với cách mạng do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội quyết định theo từng thời điểm.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

a) Chủ trì, phối hợp với Bưu điện thành phố triển khai thực hiện Phương 

án tổ chức chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng qua hệ thống 

Bưu điện đạt kết quả. 

b) Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ký kết hợp 

đồng triển khai thực hiện chi trả, hướng dẫn nghiệp vụ chi trả cho Bưu điện quận, 

huyện; Phối hợp tổ chức nghiệm thu, thanh toán phí dịch vụ theo quy định. 

c) Thường xuyên phối hợp với Bưu điện thành phố theo dõi, kiểm tra nắm 

bắt tình hình, chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình chi trả. 

d) Phối hợp với Bưu điện thành phố tổ chức sơ kết, tổng kết triển khai 

việc thực hiện Phương án, báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân thành phố và 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo đúng thời gian quy định. 

2. Bưu điện thành phố 

a) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện 

Phương án chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng qua hệ thống 

Bưu điện trên địa bàn toàn thành phố; chuẩn bị chu đáo các điều kiện, cơ sở vật 

chất, nhân lực, tổ chức tập huấn, hướng dẫn đội ngũ cán bộ, nhân viên về tinh 

thần trách nhiệm, thái độ phục vụ; gắn việc chi trả thực hiện đền ơn đáp nghĩa 

đối với Người có công; thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp của địa 

phương, Người có công và thân nhân Người có công với cách mạng để xử lý kịp 

thời những vấn đề đặt ra; thực hiện tốt việc chi trả, đảm bảo có lợi và tốt nhất 

cho người được hưởng chính sách. 

b) Chỉ đạo Bưu điện quận, huyện phối hợp với Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội cùng cấp thực hiện đúng quy trình quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi 

Người có công với cách mạng hàng tháng. Thực hiện đầy đủ, đúng, kịp thời các 

nội dung công việc của bên chi trả theo quy định. Thường xuyên kiểm tra các 

điểm chi trả để phát hiện và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc và các 

sai phạm trong quá trình quản lý chi trả. 

3. Ủy ban nhân dân quận, huyện 
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Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân xã, phường, 

thị trấn phối hợp với ngành Bưu điện triển khai thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp ưu đãi 

Người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn thành phố Cần Thơ./. 

 Điều 2 . Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Bưu điện thành phố, Thủ trưởng các 

cơ quan, tổ chức có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:   
- Như Điều 2 ; 

- Bộ LĐ-TB&XH; 

- TT.TU, TT HĐND TP; 

- CT, PCT.UBND TP; 

- Sở Tài chính; 

- Kho bạc Nhà nước Cần Thơ; 

- UBND quận, huyện; 

- Phòng LĐ-TB&XH quận, huyện; 

- VP.UBND TP (3ABC,7); 

- Cổng TTĐT TP; 

- Lưu: VT.TP 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Võ Thị Hồng Ánh 
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