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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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V/v đẩy mạnh chi trả dịch vụ  

an sinh xã hội qua phương tiện 

thanh toán không dùng tiền mặt 

 
Tuyên Quang, ngày  06  tháng 6 năm 2022 

           

                   Kính gửi: 

 

 
-  Các sở, ban, ngành; 

-  Bảo hiểm xã hội tỉnh; 
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh; 
- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Bưu điện tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không 

dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 999/QĐ-BHXH  

ngày 31/3/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về giao chỉ tiêu vận động, 

khuyến khích người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp thất 

nghiệp (TCTN) qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khu vực đô thị 

năm 2022; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân tỉnh 

về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định 

danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 

2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Sau khi xem xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Văn bản số 

625/TTr-BHXH ngày 27/5/2022 về việc vận động, khuyến khích người nhận các 

chế độ BHXH, TCTN qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh  

Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước, xây dựng kế hoạch và các 

giải pháp nhằm vận động, khuyến khích phát triển người nhận các chế độ 

BHXH, TCTN qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đảm bảo đạt chỉ 

tiêu theo Quyết định số 999/QĐ-BHXH ngày 31/3/2022 của Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam (năm 2022 có 25% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng 

tháng, 75% số người nhận BHXH một lần và 98% số người nhận TCTN qua  

phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt). 



- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan truyền thông đẩy mạnh 

tuyên truyền, vận động, khuyến khích, hướng dẫn người nhận các chế độ 

BHXH, TCTN qua tài khoản cá nhân, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện 

và nhu cầu của người thụ hưởng. 

- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao dịch điện tử và 

sử dụng chữ ký số trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin giữa cơ quan Bảo hiểm 

xã hội với Ngân hàng, Bưu điện. 

- Phối hợp với các Ngân hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán công 

hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi, có cơ chế ưu đãi nhằm khuyến khích người 

hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN nhận tiền qua tài khoản cá nhân. 

- Định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện với  Ủy 

ban nhân dân tỉnh và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với Bảo 

hiểm xã hội tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn người 

nhận các chế độ BHXH, TCTN qua tài khoản cá nhân phù hợp với điều kiện và 

nhu cầu của người thụ hưởng. 

3. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 

- Phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phát triển người nhận các chế 

độ BHXH, TCTN qua tài khoản cá nhân. 

- Chỉ đạo các ngân hàng thương mại chuẩn bị đầy đủ, bố trí hợp lý cơ sở 

hạ tầng thanh toán để người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ; tạo điều kiện 

thuận lợi và có cơ chế ưu đãi nhằm khuyến khích người nhận các chế độ BHXH, 

TCTN nhận tiền qua tài khoản cá nhân. Chủ động phối hợp các cơ quan truyền  

thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về thanh toán không dùng 

tiền mặt đến các tổ chức, cá nhân. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân 

hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, các đơn vị liên quan đẩy mạnh 

tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, ý nghĩa và lợi ích của việc nhận các chế độ 

BHXH, TCTN qua tài khoản cá nhân. 

5. Bưu điện tỉnh có trách nhiệm 

- Phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội thực hiện các giải pháp nhằm tuyên truyền, vận động, khuyến khích, 

hướng dẫn người nhận các chế độ BHXH, TCTN qua tài khoản cá nhân. 

- Phối hợp các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, các đơn vị liên 

quan vận động, hướng dẫn người nhận các chế độ BHXH, TCTN qua tài khoản 

cá nhân và phát hành thẻ thanh toán ngay tại điểm chi trả. Thông báo công khai, 

thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng: Lịch chi trả hàng tháng, 

mạng lưới ATM, cơ chế ưu đãi của các ngân hàng để người thụ hưởng lựa chọn 

phù hợp với nhu cầu, điều kiện của từng cá nhân. 



6. Các Sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố có trách nhiệm 

- Tuyên truyền, vận động, khuyến khích, cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, người thụ hưởng các chế độ BHXH, TCTN ở địa phương, đơn 

vị nhận chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. 

-  Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các Ngân hàng, các cơ quan, đơn vị 

liên quan triển khai thanh toán các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân của 

người lao động. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá 

trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo, đề xuất 

Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Bảo hiểm xã hội tỉnh tổng hợp) để xem xét, giải 

quyết theo quy định./. 

  

Nơi nhận: 
-  Chủ tịch UBND tỉnh; (Báo cáo) 
-  PCT UBND tỉnh Hoàng Việt Phương; 
- Như trên (thực hiện); 
- Chánh, Phó Chánh VP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, THVX. (Chiến) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 
 
 

 
 

Hoàng Việt Phương 
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