
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 

 

Số: 434/UBND-LĐTBXHDT 
V/v chi trả trợ cấp cho đối tượng 

bảo trợ xã hội, người có công trong 

thời gian diễn ra dịch bệnh 

 COVID - 19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Chi Lăng, ngày 03 tháng 4 năm 2020 

 

   Kính gửi:   

- Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội-Dân tộc 

     - Bưu điện huyện Chi Lăng 

     - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 

Thực hiện Chỉ thị số số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Công văn số 308/UBND-KGVX, ngày 31/3/2020 về việc thực hiện 

các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID – 19. 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân 

tộc, Bưu điện huyện Chi Lăng, UBND các xã, thị trấn thực hiện việc chi trả trợ cấp 

tháng 4 năm 2020 như sau: 

 1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội-Dân tộc 

 Chủ động chuyển kinh phí trợ cấp hàng tháng đối tượng Bảo trợ xã hội cho 

Bưu điện huyện và rút kinh phí trợ cấp hàng tháng đối tượng Người có công chi trả 

cho các xã, thị trấn sau ngày 15/4/2020. 

2. Bưu điện huyện Chi Lăng 

Thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ tháng 4 năm 

2020 sau ngày 15/4/2020; Đảm bảo việc chi trả trợ cấp cho đối tượng Bảo trợ xã hội 

đúng với nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Lĩnh trợ cấp tại Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện và thực 

hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho đối tượng Người có công tháng 4 năm 2020 sau 

ngày 15/4/2020; Đảm bảo việc chi trả trợ cấp cho đối tượng Người có công đúng với 

nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Yêu cầu cơ quan Bưu điện huyện Chi Lăng và UBND các xã, thị trấn thông báo 

đến đối tượng về thời gian chi trả cụ thể để đối tượng và gia đình biết, đến nhận trợ 

cấp hàng tháng theo đúng quy định. 

Vậy, yêu cầu các đơn vị căn cứ công văn triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy (BC); 

- TT HĐND huyện (BC); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXHDT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vi Quang Trung 
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