
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NAM ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /QĐ-UBND          Nam Định, ngày        tháng  6  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt phương án chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng  

và thân nhân người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

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

Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 

02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; 

Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của 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; 

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

trình số 116/TTr-SLĐTBXH ngày 20/6/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt phương án chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với 

cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện 

trên địa bàn tỉnh Nam Định, như sau. 

1. Chính sách, đối tượng, thời gian, địa điểm và hình thức chi trả 

a) Chính sách, đối tượng chi trả:  

- Chi chế độ trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng đối với các đối tượng 

theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 

02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020. 

- Chi chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia kháng 

chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, gồm: 

+ Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 

20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương theo 

Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ; 

+ Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm 

công tác trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định 

số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 và Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 

06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Trợ cấp hàng tháng đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, 

làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-53-2010-qd-ttg-che-do-can-bo-chien-si-cong-an-110702.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-142-2008-qd-ttg-thuc-hien-che-do-quan-nhan-tham-gia-chong-my-cuu-nuoc-duoi-20-nam-cong-tac-trong-quan-doi-da-phuc-vien-xuat-ngu-80704.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-38-2010-qd-ttg-sua-doi-quyet-dinh-142-2008-qd-ttg-105277.aspx
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phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 

09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 

b) Thời gian chi trả: Chi trả xong trước ngày 15 hàng tháng. 

c) Lộ trình thực hiện: Từ tháng 7/2022. 

d) Địa điểm: Tùy điều kiện cụ thể của từng địa phương, công tác chi trả 

tại các Bưu điện trung tâm, bưu cục, các Bưu điện văn hóa xã hoặc tại UBND 

cấp xã, Nhà văn hóa cấp xã ở 226 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. 

e) Hình thức chi trả: 

- Chi trả trực tiếp cho đối tượng tại các địa điểm chi trả. 

- Chi trả tại nhà đối với những đối tượng thường xuyên ốm đau, già yếu, 

khuyết tật, ... không có khả năng đi nhận trợ cấp ưu đãi tại điểm chi trả và cũng 

không có khả năng đi làm thủ tục ủy quyền người lĩnh thay. 

2. Kinh phí chi trả 

a) Kinh phí chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và thân 

nhân người có công với cách mạng từ nguồn kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi 

Người có công với cách mạng được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao 

dự toán hàng năm cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

b. Mức phí và nguồn kinh phí cung cấp dịch vụ chi trả: 

- 0,38%/Tổng kinh phí thực chi trả trợ cấp hàng tháng cho đối tượng. 

- Nguồn kinh phí: Kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với 

cách mạng được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao cho Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội hàng năm. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng và hoàn thiện Quy trình 

chi trả trợ chế độ trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu 

điện trên địa bàn tỉnh và triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định. 

- Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi đối 

với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng 

trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng các quy định hiện hành của pháp luật. 

2. Bưu điện tỉnh  

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng và hoàn 

thiện Quy trình chi trả trợ chế độ trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng 

qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh và triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo 

đúng quy định. 

 - Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi 

đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng 

trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng các quy định hiện hành của pháp luật. 

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc cung 

cấp dịch vụ chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công trên địa bàn tỉnh đảm bảo đầy 

đủ, kịp thời và an toàn tuyệt đối theo đúng các nội dung yêu cầu của Phương án.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-62-2011-qd-ttg-che-do-chinh-sach-doi-tuong-tham-gia-131649.aspx
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3. Kho bạc Nhà nước tỉnh 

Chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện phối hợp với Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội tổ chức chi trả trợ chế độ trợ cấp ưu đãi Người có công 

với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định 

 Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã: 

- Triển khai, tổ chức thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có 

công qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn đảm bảo đúng đối tượng, đủ số lượng, 

kịp thời gian. 

 - Quản lý đối tượng báo cáo kịp thời tình hình tăng, giảm đối tượng 

hưởng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn, đồng thời theo dõi 

giám sát việc chi trả cho các đối tượng. 

- Chủ  động thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho các đối tượng 

thụ hưởng chính sách trong việc thay đổi phương thức chi trả trợ cấp ưu đãi 

người có công với cách mạng.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động Thương 

binh và Xã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Bưu điện tỉnh, Thủ 

trưởng các ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;    

- Các đ/c PCT UBND tỉnh;                                                         

- Lưu: VP1, VP6, VP7. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Trần Lê Đoài 
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