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THÔNG BÁO
Kết luận của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
tại Hội nghị giao ban lĩnh vực người có công với cách mạng và triển khai
công tác chi trả qua bưu điện
Ngày 19/3/2021, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị
giao ban lĩnh vực người có công với cách mạng và triển khai công tác chi trả qua
bưu điện. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trí Lạc,
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở kết luận như sau:
Hội nghị giao ban có nhiều nội dung quan trọng, ghi nhận và đánh giá cao
kết quả đạt được thời gian qua của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội về
thực hiện các chủ trương, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng từ cấp
tỉnh đến cơ sở. Công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện về chính sách người có
công được các địa phương quan tâm, chất lượng ngày càng nâng cao, đi vào nề
nếp, quy chuẩn hơn; yêu cầu quản lý nhà nước, trách nhiệm của các cấp, các
ngành, địa phương trong thực hiện chính sách đối với người có công; việc phối
hợp thẩm định, xác nhận, giải quyết chính sách được cải thiện, có chuyển biến
tích cực; các cấp, các ngành bằng nhiều hình thức, quan tâm hỗ trợ nâng cao đời
sống vật chất, tinh thần đối với người có công, thăm hỏi, tặng quà chu đáo nhân
dịp lễ, tết với 237.138 suất quà, tổng kinh phí 49,226 tỷ đồng (trong đó dịp Tết
Nguyên đán Tân Sửu 2021, toàn tỉnh đã tặng 97.554 suất quà cho người có
công, trị giá trên 25,7 tỷ đồng; phong trào đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được đẩy
mạnh; tổ chức chi trả chế độ hàng tháng cho 43.477 người, trợ cấp một lần cho
21.380 người có công và các chế độ, chính sách khác với tổng kinh phí trên
1.000 tỷ đồng đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng quy định; tập trung giải quyết kịp
thời các chế độ, chính sách với trên 23.605 trường hợp; công tác thanh tra, kiểm
tra, giám sát tiếp tục quan tâm chỉ đạo, nhất là tập trung chỉ đạo quyết liệt thực
hiện Kết luận số 124/KL-TTr ngày 30/7/2020 của Thanh tra Bộ Lao động TBXH về chất độc hóa học.
Thời gian tới, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường
giải quyết chế độ chính sách kịp thời, khách quan, đạt nhiều kết quả tích cực,
góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công, đảm bảo an
sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở yêu cầu:
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố
rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực của ngành, hoàn thành
và gửi Văn phòng Sở trước ngày 01/4/2021 (chi tiết, cụ thể từng nội dung).
2. Phòng Người có công theo chức năng nhiệm vụ phối hợp Văn phòng rà
soát, tổng hợp xử lý và báo cáo để làm việc với các cơ quan, đơn vị có thẩm
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quyền xin ý kiến xử lý các trường hợp vướng mắc trong thực hiện chính sách
đối với người có công.
Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, quán triệt, triển khai thực hiện các
nội dung chế độ, chính sách mới theo Pháp lệnh Người có công sửa đổi và các
thông tư, nghị định hướng dẫn thực hiện, đồng bộ, hiệu quả ngay sau khi các
văn bản trung ương có hiệu lực thi hành. Nghiên cứu, tham mưu ban hành, sửa
đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, thể chế hóa các cơ chế, chính sách về lĩnh
vực người có công.
Đôn đốc Phòng LĐ-TBXH các huyện khẩn trương tiếp nhận các giấy tờ
chứng minh tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng bị rải chất độc gia cam
dioxin của các đối tượng theo yêu cầu Kết luận thanh tra số 124/BLĐTBXHTTr. Tham mưu xử lý kịp thời, đúng quy định đối với các trường hợp không bổ
sung được giấy tờ bảo đảm pháp lý.
3. Về thực hiện các nội dung thanh tra:
Thanh tra Sở giám sát, theo dõi các nội dung thực hiện kết luận thanh tra
Bộ để có phương án xử lý triệt để. Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, đặc
biệt đôn đốc, phối hợp các địa phương thực hiện truy thu theo các kết luận của
Thanh tra Bộ Lao động- TBXH. Chủ trì, phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài
chính, Phòng Người có công lập hồ sơ xử lý các kết luận thanh tra cụ thể, đối
chiếu xác minh, tổng kết, đánh giá từng nội dung kết luận thanh tra; chỉ đạo các
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập hồ sơ, chứng từ; tổng hợp, báo
cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra.
Phối hợp Phòng Người có công lập hồ sơ ban đầu, thành lập Đoàn thanh
tra, xác minh làm rõ, đề nghị các cơ quan của pháp luật truy cứu trách nhiệm
hình sự đối với trường hợp ông Nguyễn Văn Minh hưởng chế độ đồng thời ở
huyện Cẩm Xuyên và thành phố Hà Tĩnh, ông Trần Mậu Thìn hưởng chế độ
đồng thời ở huyện Nghi Xuân và huyện Kỳ Anh.
4. Về công tác điều dưỡng:
Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội phối hợp các
huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt
triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chế độ
chăm sóc sức khỏe đối với người có công. Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng,
điều dưỡng, chăm sóc người có công đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Tổ
chức triển khai kế hoạch điều dưỡng tập trung theo chỉ tiêu được giao.
Các địa phương tiến hành chi trả kịp thời chế độ điều dưỡng tại gia đình,
hoàn thành trong tháng 4/2021.
5. Phòng Kế hoạch - Tài chính
Theo dõi, chỉ đạo Phòng Lao động - TBXH huyện, thị xã, thành phố hạch
toán chi tiết quá trình thu hồi, nộp ngân sách số tiền hưởng sai chế độ của các
đối tượng theo đúng quy định Luật kế toán.
Phối hợp với Phòng Người có công hoàn thành việc tính toán số tiền truy
thu phân loại theo từng giai đoạn, đối với các đối tượng bị đình chỉ, thu hồi chế
độ hưởng sai theo Kết luận thanh tra số 124/BLĐTBXH-TTr.
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6. Về 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": Thống nhất phương án theo nội
dung dự thảo Đề án đã nêu, tiếp thục hoàn thiện để tham mưu, trình UBND tỉnh
xem xét, quyết định; hoàn thiện văn bản theo dự thảo hướng dẫn thực hiện Đề
án, quy trình, thủ tục hồ sơ chi trả qua bưu điện. Dự thảo hợp đồng về đối tượng
chi trả, kinh phí chi trả và kinh phí dịch vụ thực hiện.
Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Bưu điện tỉnh nghiên cứu dự
thảo hợp đồng chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống Bưu điện; phối
hợp bộ phận công nghệ thông tin của Sở xây dựng phần mềm kế toán chi trả qua
bưu điện.
Phòng Người có công phối hợp với Văn phòng Sở nghiên cứu, xây dựng
thủ tục hành chính về chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống Bưu điện.
Trên đây là kết luận của Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tại
Hội nghị giao ban lĩnh vực người có công với cách mạng và triển khai công tác chi
trả qua bưu điện. Yêu cầu các phòng thuộc Sở, Phòng Lao động- TBXH huyện, thị
xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Giám đốc, các PGĐ Sở (B/c);
- Thanh tra Sở, các phòng: NCC, KHTC, BTXHTE-BĐG; Trung tâm ĐDNCC và BTXH (t/h);
- Phòng Lao động- TBXH cấp huyện (t/h);
- Trang thông tin điện tử (đăng tải);
- Lưu: VT, VP;
Gửi bản điện tử.
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