
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
TINH GIA LA! Dc Ip  -  Tu do - Hanh phüc 

S6:o24'/UBND-KGVX Gia Lai, ngày4'C thang9nam 2019 
V/v dÀy mnh chi trã djch v an sinh 

xA hGi  qua phucmg tin thanh toán 
không dung tièn mt 

KInh gi'ri: 
- Các sâ, ban, ngânh cUa tinh; 
- Báo hiêm xâ hi tinh; 
- Ngân hang Nba niràc chi nhánh tinh Gia Lai; 
- Buu din tinh Gia Lai; 
- UBND các huyn, thj xã, thành pho. 

Thrc hin Nghj quyt s O2INQ-CP ngày 01/01/2019 cüa ChInh phü v 
tiêp tic thirc hin nhng nhim vii, giái pháp chü yêu câi thin môi truông kinh 
doanh, nâng cao näng 1irc canh  tranh quôc gia nm 2019 và djnh hithng den 
näm 2021; Quyet djnh 241/QD-TTg ngày 23/02/2018 cüa Thu tixàng ChInh phü 
ye vic phê duyt dê an day mnh thanh toán qua ngân hang dôi vài các djch vii 
công: thuê, din, nuâc, hQc phi, vin phi và chi trâ các chuong trInh an sinh xã 
hOi; Kê hoich so 1764/KH-BHXH ngày 23/5/2019 cüa Báo hiêm xA hi Vit 
Nam ye vic day mnh chi trá djch vi an sinh xâ hOi  qua phucmg tin thanh 
toán không dung tiên mat;  Uy ban nhan dan tinh có kiên nhu sau: 

1. Bão him xã hi tinh 

- Xây dimg 1 trInh, k hoach thirc hin hang näm và các iái pháp nh&m 
vn dng, khuyên khich phát triên ngu?i nhn lucmg huu, trçi cap báo hiêm xA 
hi (BI-IXI-I), trçl cap that nghip (TCTN) qua các phucng tin thanh toán khôn 
dung tiên mt vii mic tiêu den näm 2020 dat dat 30%, näm 2021 dt 43% so 
nglxii nhn 1ixong huu, trq cap bâo hiêrn xa hi, mai tang phi, t1r tuât,... si'r diing 
phumg tin thanh toán không dung tiên mt a khu vrc do thj theo Ngh quyêt 
so 02/NQ-CP; 

- Chü trI, pMi hçip vOi S Thông tin và Truyn thông, Biru dien  tinh, Báo 
Gia Lai, Dài Phát thanh - Truyên hInh tinh xây dirng chuang trmnh, kê hoach 
tuyên truyn, vn dng khuyen khIch phát triên ngithi nhan  lucing huu, trq cap 
BHXH, TCTN 9ua các phwmg tin thanh toán không dung tiên mt vai mic 
tiêu dat  43% so ngu&i nhn hrnng him, trçx cap BHXI-I, TCTN... sCr dung 
phiwng tin thanh toán không dung tiên mt a khu vrc do thj; phôi hçip v&i các 
so, ban, ngãnh, cci quan truyên thông to chirc tuyên truyen, vn dng, khuyên 
khIch phát triên nguñ nhn các chê d BHXH, TCTN qua tài khoãn Ca nhân; 

- Thrc hin các giái pháp tuyên truyn, v.n dng, khuyn khIch cac don 
vj sO dicing lao dng thanh toán chê dO ôm dau, thai san, duong sOc phiic hôi sOc 



khôe, tai nn lao dng beth  ngh nghip, BHXH mt thn cho ngu?i lao dng 
qua tãi khoãn cá nhân cüa ngui lao dng; 

- IiJ'ng dicing cong ngh thông tin, giao djch din tü va sfr ding chi't k s6 
trong vic trao doi, chia sé thông tin gitra ca quan BHXH vâi Ngân hang, Bi.ru 
din; xay dirng kê hoach chi tiêt trng näm dê dat  duçic chi tiêu thanh toán qua 
tài khoãn cá nhân; 

- Phi h?p  vài các Ngãn hang, dcin vj cung irng djch vii thanh toán cong 
huOng dan, tao  diêu kin thuan lçii, Co c chê uu däi nhAm khuyen khIch ngui 
huâng lircmg hru, trq cap BHXH, TCTN nhan  tiên qua tài khoãn cá nhân. 

2. Các sâ, ban, ngãnh và Uy ban nhân dan các huyn, thi xà, thành ph 

- T chüc tuyên truyn, van  dng, khuyn khIch can b, cong chüc, viên 
chüc, ngu&i lao dng, nguôi thi huâng krang him, trçi cap BHXH, TCTN a dja 
phircng nhan  lwing hi.ru, trq cap BF[XH, TCTN qua the phi.rcmg tin thanh toán 
không dung tiên mat; 

- Phi hcip vài CG quan BHXH các cp thanh toán các ch dO m dau, 
thai san, di.rong sirc phiic hôi sirc khOe, tai nan  lao dng bnh nghe nghip, 
BHXH mOt  ln cho ngui lao dng qua tài khoân cá nhân cüa ngr?i lao dng. 

3. Si Lao dng - Thtrng binh và XA hOi:  Huàng dn Trun tam Giài 
thiu vic lam tuyên truyên, huOng dan, ho trçi ngithi hixang nhan chê dO TCTN 
qua tài khoàn cá nhân (the ATM). 

4. Sâ Thông tin và Truyn thông 

- Phi hcp vai BHXH tinh, Bu'u din tinh và các co 9uan lien quan xây 
dirng chung trInh, kê hoach tuyên truyên, van  dng khuyên khIch phát triên 
ng1xi nhan  luong htru, tr cap BHXH, TCTN qua các phuang tin thanh toán 
không dung tiên mat  dôi vâi ngui nhan  luong hiru, trçx cap BI-IXH, TCTN... 
su diing phi.rang tin thanh toán không dung tiên mat  a khu virc do thj. 

- Huàng dn the cci quan báo chI, phát thanh, truyn hInh cüa tinh thi,rc 
hin tuyên truyên ye m1ic tiêu, nghTa cüa vic chi trã djch vi an sinh xã hOi 
qua phircing tin thanh toán không dung tiên mat. 

5. Ngân hang Nhà nuâc Chi nhánh tinh Gia Lai 

- Huàng dn các ngân hang thucing mai  du lit cci si h tAng, sp xp hcip 
l mang li.râi ATM dê tao  diêu kin thuan  lqi cho nguäi dan tiêp cn vâi djch 
vu the ngân hang, dac  bit là khu vilc nông thôn, vUng sâu, vüng xa, vüng cao, 
các khu cong nghip; 

- Phi hqp vâi BHXH tinh, Biru din tinE, S& Lao dng - Thwing binh và 
Xã hOi  triên khai ho trçi ma tài khoãn, the ATM cho ngithi nhan krcing hixu và 
trçi cap BUXTI, TCTN. 

6. Buu din tinh 

- Quãn l chat ch dôi tl.rng hi.rang krcing him và trçi cp BHXI-I; thông 
báo cong khai, thu&ng xuyen trén các phucing tin thông tin dai  chüng: Lch chi 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
1IIU TICH 

r 

Nol nh1n: 
-Nhutrn; 
- Chü tjch, các PCI UBND tinh; 
- Uy ban MTFQVN tinh; 
- Các hi, doàn the cCia tinh; 
- CVP, các PCVP UBND tinh; 
-Luu:VT,K1TH,KGVX. 

trà hang tháng, mang luái ATM, co ch uu dâi cüa các Ngãn hang d ngtthi 
huâng hra chpn phü hçip vài thu câu Ca than; 

- To m9i diu kiin d Ngan hang tip cn dim chi trã vn dng khai 
thác ngui hurng m& tài khoãn Ca nhãn và phát hành the ATM, ph6i hçip vài 
các ngãn hang thrcing mai  trén dja bàn huàng dn ngui hr&ng dang k mi tai 
khoãn và nhn the ATM ngay tai  diem chi trà. 

7. Báo Gia Lai, Dài Phát thanh - Truyn hInh tinh 

Ph6i hcip vOi BHXH tinh, Buu din tinh và các cci quan lien quan trog 
vic to chüc tuyên truyên phát .triên ngu1i then  hrcmg huu, trçi cap BHXFI, 
TCTN qua các phucing tin thanh toán không dung tiên mt dôi vâi nguii than 
lucing hmj, trçi cap BHXH, TCTN... sr diing phircing tin thanh toán không 
dung tiên mt. 

8. D nghj Uy ban Mtt trn T quc Vit Nam tinh và các hi, doàn th 
tinh hi..ràng d.n to chi'rc Mt trn và doàn the các cap phôi hcrp vth cci quan 
BHXH các cap trong cOng tác tuyên truyên, vn dng phát triên ngithi nhn 
ltrcirng huu, trq cap BHXH, TCTN qua các phucing tin thanh toán khong dung 
tiên mt dôi vài nguii nhn lucing huu, trçl cap BHXH, TCTN... str ding 
phucing tin thanh toán không dung tiên mat. 

Nhân duc van bàn, yêu cAu các sâ, ban, ngãnh, Uy ban than dan các 
huyn, thành phô các cci quan, dcrn vi có lien quan nghiêm tue triên khai thirc 
hin./.YIi 
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