
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

Số:            /SLĐTBXH-XH 

V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của 

cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND thành 

phố 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Cần Thơ, ngày         tháng 9 năm 2022 

 

     Kính gửi:  

- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; 

- Ủy ban nhân dân thành phố; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. 

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Công văn số 3468/UBND-

TH ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giải quyết ý 

kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 của Hội đồng nhân dân thành phố, với 

nội nội dung phản ánh “Cử tri quận Ô Môn phản ánh việc chi trả chế độ cho đối 

tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội thông qua Bưu điện thời gian qua 

đôi lúc còn chậm trễ. Đề nghị ngành chức năng thành phố chỉ đạo khắc phục 

tình trạng này, nhằm đảm bảo cho việc chi trả chế độ cho người thụ hưởng 

được kịp thời theo đúng quy định”.  

Qua ý kiến phản ánh của cử tri quận Ô Môn, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội đã xác minh, trao đổi với Bưu điện thành phố và Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội quận Ô Môn về việc chi trả chế độ cho đối tượng chính sách, đối 

tượng bảo trợ xã hội thông qua Bưu điện trên địa bàn quận Ô Môn có tháng bị 

chậm so với thời gian quy định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ghi nhận 

vấn đề này, để khắc phục và đảm bảo chi trả cho đối tượng chính sách và Bảo trợ 

xã hội đúng thời gian quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản 

chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Ô Môn và các quận, huyện 

phối hợp Bưu điện thực hiện tốt việc chi trả chế độ đảm bảo đúng, đủ, kịp thời theo 

thời gian quy định cho đối tượng thụ hưởng. Đồng thời Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội có văn bản gửi Bưu điện thành phố để chỉ đạo Bưu điện quận Ô 

Môn và các quận, huyện phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, 

huyện thực hiện tốt việc chi trả chế độ đảm bảo đúng, đủ, kịp thời theo thời gian 

quy định cho đối tượng thụ hưởng. 

Trên đây là ý kiến trả lời phản ánh của cử tri quận Ô Môn sau kỳ họp thứ 6 

của Hội đồng nhân dân thành phố. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính báo 

cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bưu điện thành phố; 

- Giám đốc Sở; 

- Phòng LĐTB&XH quận Ô Môn; 

- Bưu điện thành phố; 

- Lưu: VT, XH (TMT). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Quỳnh Dao 
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