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KInhgüi: 
- Cac c quan chuyen mon thu9c Uy ban nhan dan huyçn; 
- Bão hiêm xã hi; Btru din; Trung tam Truyên thông - 
Vànhóahuyn; 
- UBND các xä, thj trân. 

Thixc hin Cong van s 2427/UBND-TM4 ngày 23/4/202 1 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Quãng Ninh "V/v day manh  chi trâ 1ung hixu, trçl cp BHXH, TCTN qua 
phucmg tin thanh toán không dung tin mat",  TJy ban nhãn dan huyn Ba Chê d 
nghj các co quan, don vj, Uy ban nhân dan các xã, thj trn thirc hin mt s nhim 
vii sau: 

1. Bâo hiêm xã hi huyn: 

- Thrc hin tat các giái pháp vn dng, khuyn khIch ngi.rài nhn ch d 
bâo him xa hi (BHXH), trq cp th.t nghip (TCTN) qua các phuxmg tin thanh 
toán không diing tiên mat,  phân dâu cui näm 2021 dat  30% so ngtthi nhn hrong 
hru, trçi cp BHXH hang tháng, 40% ngithi nhn các ch d BHXH mt 1.n, 95% 
ngithi nhn trçl cp tht nghip qua tài khoán Ca nhân a khu v1rc thj trn. 

- Chü trI, phai hçp v,i Trung tam Truyn thông - Van boa huyn, Buu din 
huyn, Ngân hang Nông nghip và Phát trin nông thôn huyn tuyên truyn chii 
trircmg cüa ChInh phü, cüa Tinh v dy manh  thanh toán không dung tin mat  gän 
vai nhim vi chi trã chinh sách an sinh xA hi; vn dng, khuyn khIch ngithi 
nhn ché d BHXH, TCTN qua tài khoãn cá nhân. 

- Phai hçp vâi Bru din huyn, Chi nhánh Ngân hang Nông nghip và Phát 
triên nông thôn huyn t?o  diêu kin thun igi, có Co chê ru dãi nhäm khuyên 
khIch nguai huOng nhn luong hu'u, trçl cap BHXH, TCTN qua tâi khoãn Ca nhân. 

- Chun hóa thông tin dir 1iu v nguai hu&ng lircing huu, trçl cp BHIXH d 
kt nai chia sé thông tin vai don vj cung 1rng djch vii chi trá (Bru din, Ngân hang 
Nông nghip và Phát trin nông thôn) dáp üng yêu câu chi trã h.rong huu, trçi cap 
BHXH qua tâi khoán cá nhân cüa nguai huâng. 

- Chü trl, lam du mM theo dOi tmnh hInh thirc hin, tng hçip khó khán, 
vu&ng mac, d xut các giái pháp tháo g báo cáo Uy ban nhân dan huyn xin 
kin chi dao  cña tinh xem xét, giãi quyt. Báo cáo kêt qua ye UBND huyn tnróc 
ngày 05/12/202 1. 
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2. Trung tam Truyn thông - Van hóa 

Phi hçip vói Bâo him xâ hi, Bru din huyn, Ngân hang Nông nghip và 
Phát triên nông thôn t.p trung tuyntruyên chü trung cüa ChInh phü, cüa Tmnh ye 

day mnh thanh toán không dung tiên mt gän vói thim vJi chi trâ chInh sách an 
sinh xã hi; các hInh thüc, phixing thüc thanh toán các djch vi1 cong và'chi trá các 
ché d BI-IXH, TCTN qua ngân hang; nhüng igi ich, hiu qua và quy trInh, thu tiic 
cüa thanh toán không dung tiên m.t. 

3. Ngân hang Nông nghip và Phát trin nông thôn: 

Phi hçp vOi Bâo him xâ hi, Bru din huyn tuyên truyn, trin khai các 
san phâm thanh toan khOng dung tiên rnt phü hqp, tio thun lcii cho nguYi hu&ng 
luo'ng huu, trçi cap BHXH, TCTN khi sir diing san phâm. 

4. Bi.ru Din huyn: 

- TIch circ phéi hçp vi ca quan Bão him xâ hi, Ngân hang Nông nghip 
và Phát triên nông thôn, Trung tam Truyên thông - Van hóa huyn thirc hin tuyên 
truyên chü truo'ng cüa Chinh phü, cüa Tinh ye thüc day thanh toán không dung 
tiên mt trong nên kinh tê, day mnh thanh toán djch vii cong và chi trâ an sinh xã 
hi qua ngân hang; vn dng, hrnrng dan ngui hiRing luo'ng hiru, trçi cap BHIXH 
dang linh tiên mitt chuyên sang nhn qua tài khoân cá nhân t.i ngân hang nhäm 
dt m1ic tiêu cüa Thu tiRing Chinh phü giao. 

- Trin khai các giãi pháp d quân 1 chat chë di vâi nguäi hi.róng nhn 
lucing huu, trçl cap BI-IXH qua tài khoân cá nhân, dam bão chi trã dung ngiRii 
hiRing theo quy djnh. 

5. Cáccu quan, dan vj, Uy ban nhân dan các xa, thj trn, các doanh nghip, 
Hçip tác xã, to hçip tác: 

Tuyên truyn, 4n dng, khuyn khIch 100% can b, cong chüc, viên chtrc, 
ngui lao dng trong dan vj nhn các chê dO BHXH, TCTN qua các phucing tin 
thanh toán không dung tiên met. Phôi hqp vâi cci quan Bâo hiêm xâ hOi  thrc hin 
cac giãi pháp dê day manh  tuyên truyên, vn dng, phát triên ngi.thi huâng nhn 
lirnng htru, trg cap BHXH, TCTN thông qua tài khoãn cá nhân. 

Uy ban nhan dan huyn d nghj các cci quan lien quan thrc hin có hiu qua 
các nOi  dung nêu trên./. — 

Nci nIzii: 
- Nhtr trên (t/h); 
- TT Huyn üy, HDND huyn (b/c); 
- CT, các PCT UBND (c/cl); 
- Lixu: VT, LDTBXJ-, 
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