
      UBND TỈNH QUẢNG BÌNH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               VÀ XÃ HỘI 

   Số:               /SLĐTBXH-KHTC    Quảng Bình, ngày       tháng 9 năm 2021 

V/v thực hiện các chế độ và chi trả trợ cấp  

ưu đãi cho người có công với CM đảm bảo 

an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19. 

 
Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố 

 

Thực hiện Công văn số 2920/LĐTBXH-KHTC ngày 31/8/2021 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội về việc tổ chức chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách 

mạng và chính sách xã hội khác đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19. 

Để kịp thời chi trả các chế độ chính sách ưu đãi cho người có công với cách 

mạng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực 

hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-

TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ 

đạo Phòng Lao động - TBXH phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn và Bưu điện 

cấp huyện (đối với địa phương thí điểm chi trả trợ cấp người có công qua Bưu điện) 

khẩn trương thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau: 

1. Xây dựng phương án thực hiện chi trả gộp 02 tháng trợ cấp ưu đãi thường 

xuyên trong một lần chi trả cho người có công và thân nhân người có công với cách 

mạng kể từ tháng 09/2021 cho đến khi có hướng dẫn mới của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội; tùy theo tình hình thực tế về quy định giãn cách trong phòng chống 

dịch Covid-19 của các địa phương để xem xét, quyết định hình thức chi trả kịp thời, 

phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người có công và cán bộ, nhân viên chi trả 

(thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 934/SLĐTBXH-KHTC ngày 26/7/2021 của 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội).  

Triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn về phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 theo quy định trong quá trình chi trả trợ cấp. Phấn đấu thực hiện chi trả trợ 

cấp ưu đãi cho người có công trong thời gian sớm nhất có thể, nhưng không vì áp lực 

về thời gian chi trả gây ảnh hưỡng đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của 

địa phương. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng ở địa phương và thông báo rộng rãi 

trên phương tiện truyền thông của từng xã, phường, thị trấn, thôn, bản cho đối tượng 

người có công được biết về phương án, kế hoạch, lịch chi trả để phối hợp thực hiện.  

2. Quan tâm nắm tình hình đời sống, việc làm và thực hiện tốt các chế độ chính 

sách ưu đãi cho người có công với cách mạng; giải quyết kịp thời các hồ sơ phát sinh 

liên quan đối với những trường hợp cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức 



khỏe của người có có công, thân nhân người có công. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ 

người có công của các cấp trong thời gian thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội 

được thực hiện theo hình thức chuyển phát qua dịch vụ bưu chính công ích để đảm bảo 

an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

3. Báo cáo kết quả thực hiện chi trả trợ cấp cho đối tượng người có công với 

cách mạng về Sở (qua Phòng KHTC) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động- 

Thương binh và Xã hội theo quy định. 

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên 

quan nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đối tượng phù 

hợp với tình hình thực tế phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương./. 

 

Nơi nhận:           GIÁM ĐỐC 
- Như kính gửi; 

- Thường trực Tỉnh ủy;                           (để Báo cáo; 

- UBND tỉnh; 

- Đ/c Hồ An Phong- PCT UBND tỉnh; 

- Vụ KHTC-Bộ LĐTB&XH; 

- Cục Người có công; 

- KBNN tỉnh (để phối hợp chỉ đạo KBNN cấp huyện)                           Nguyễn Trường Sơn 
- Bưu điện tỉnh (để phối hợp chỉ đạo Bưu điện cấp huyện); 

- Giám đốc và các Phó giám đốc Sở; 

- Phòng LĐTBXH các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VP, NCC, TTra, KHTC;           
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