
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 02 năm 2021 

V/v chi trả trợ cấp ưu đãi người 

có công với cách mạng  
 

 

Kính gửi:  

 - Sở Lao đôṇg - Thương binh và Xa ̃hôị; 

- UBND các huyêṇ, thành phố. 

 

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

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công 

với cách mạng, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND 

tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công với 

cách mạng, đảm bảo đúng, đủ, thuận lợi, an toàn, kịp thời đến đối tượng. Tham 

mưu, đề xuất UBND tỉnh cho phép phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện thí 

điểm việc chi trả thông qua dịch vụ bưu chính công ích, đồng thời đẩy mạnh 

việc thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả trợ cấp ưu đãi người có công 

với cách mạng; thời gian triển khai thực hiện từ quý I năm 2021; mức chi phí 

phục vụ chi trả đến người thụ hưởng của tổ chức dịch vụ chi trả tối đa không 

vượt quá mức quy định tại Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của 

Bộ Tài chính; phần còn lại phải bảo đảm chi quản lý thực hiện nhiệm vụ của ba 

cấp (Sở, huyện, xã). 

2. Sở Lao đôṇg - Thương binh và Xã hôị, UBND các huyện, thành phố tăng 

cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh, Xã 

hội - Dân tộc các huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố; cán 

bộ làm công tác lao động - thương binh và xã hội tại cấp xã giám sát việc chi trả 

của hệ thống Bưu điện; kịp thời giải đáp, hướng dẫn những vướng mắc (nếu có) và 

thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính, Sở Nội vụ;  

- Bưu điện tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

 KG-VX, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NCD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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