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- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;
- Bưu điện tỉnh.
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướngChính
phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;
Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH ngày 03/4/2020 của Bộ Lao động – Thương
binh và Xã hội về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch
COVID-19 trong đợt cao điểm; Chỉ thị 43-CT/TU ngày 01/4/2020 của Tỉnh ủy
về một số nhiệm vụ trọng tâm cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa
bàn tỉnh Hà Tĩnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hộihướng dẫn thực hiện
công tác chi trả trợ cấp thường xuyên tháng 4,5 năm 2020, như sau:
1.Công tác chi trả chính sách trợ giúp xã hội qua hệ thống Bưu điện phải
đảm bảo các yếu tố an toàn về phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh
kịp thời, đúng đối tượng.
2. Thực hiện chi trả trợ giúp xã hội gộp kỳ tháng 4 và tháng 5/2020. Thời
gian thực hiện từ 16/4/2020 kết thúc trước 10/5/2020.
3. Về phương án chi trả
- Thực hiện chi trả tại nhà đối với các đối tượng người cao tuổi trên 80
tuổi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và các đối tượng bảo trợ xã hội đang được
Bưu điện thực hiện chi trả hàng tháng tại nhà (người ốm đau bệnh nặng không
thể đi lại được mà không có người lĩnh thay);
- Các đối tượng khác thực hiện chi trả theo từngđiểm, trên nguyên tắc chia
nhỏ số lượng đối tượng theo từng nhóm, đảm bảo đối tượng không phải chờ lâu,
không tập trung đông người trong cùng một thời điểm theo đúng quy định về
phòng chống dich COVID-19 của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.
4. UBNDcác huyện, thành phố, thị xãchỉ đạo các phòng chuyên môn liên
quan,UBND các xã, phường, thị trấnhỗ trợ cán bộ cùng với Bưu điện để kịp thời
chi trả cho các đối tượng. Cụ thể:
- Kịp thời chuyển nguồn kinh phí (02 tháng) để Cơ quan bưu điện chi trả.
- UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo công an phường, xã, trưởng
thôn, tổ trưởng dân phố phối hợpđảm bảo an ninh, trật tự, an toàn,hỗ trợ nhân
viên bưu điện trong thời gian thực hiện chi trả;

- Tổ chức tuyên truyền, thông báo kế hoạch chi trả tại từng điểm chi trả và
các giấy tờ cần thiết khi nhận tiền để đối tượng đến điểm giao dịch lĩnh tiền theo
đúng lịch chi trả. Yêu cầu các đối tượng thực hiện nghiêm túc các biện pháp
phòng chống dịch COVID-19 khi đến lĩnh tiền;
- Tại các điểm chi trả trang bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn để phục vụ
đối tượng, nhân viên chi trả được đo thân nhiệt mỗi ca và bắt buộc đeo khẩu
trang trong suốt quá trình phục vụ đối tượng.
5. Thực hiện báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tình hình
thực hiện vào cuối đợt chi trả trước ngày 25/5/2020.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghịỦy ban nhân dân các huyện,
thành phố, thị xã chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường, thị
trấn phối hợp với Bưu điện tại các địa phương để tổ chức thực hiện./.
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