
      BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH
           
            Số:         /BHXH-KHTC
V/v đẩy mạnh chỉ tiêu chi trả qua phương 

tiện thanh toán không dùng tiền mặt 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng 7   năm 2020

                 
Kính gửi: 

-Văn phòng, các phòng nghiệp vụ;
- Bảo hiểm xã hội quận, huyện;

Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch 
vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh 
xã hội; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục 
thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; 
Công văn số 2965/BHXH-TCKT ngày 15/08/2019 của Bảo hiểm xã hội 
(BHXH) Việt Nam về giao chỉ tiêu phấn đấu chi trả qua phương tiện thanh toán 
không dùng tiền mặt. Ngày 10/9/2019, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đã ban 
hành giao Công văn số 2074/BHXH-KHTC về việc giao chỉ tiêu phấn đấu chi 
trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Tuy nhiên, tỷ lệ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và tỷ lệ chi 
bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản vẫn còn thấp so với kế hoạch được giao (chi 
tiết tại bảng đính kèm). Để đạt được chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao, đề nghị Văn 
phòng, các phòng nghiệp vụ, BHXH quận huyện phối hợp với Bưu điện Thành 
phố Hồ Chí Minh, Trung tâm dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh và các 
ngân hàng thực hiện như sau:  

1. Văn phòng: Vận động người nộp hồ sơ hưởng các chế độ BHXH, trợ 
cấp thất nghiệp hưởng trợ cấp qua tài khoản. 

2. Phòng Chế độ BHXH:  Phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm, ngân 
hàng, bưu điện và các đơn vị có liên quan tuyên truyền, vận động, khuyến khích 
phát triển người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản.

Đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp: phối hợp với Trung tâm dịch vụ 
việc làm triển khai 100% người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản (hiện 
nay chỉ tiêu này đạt 96%). 

3. Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng: Đẩy mạnh các hoạt động 
truyền thông về thanh toán các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân 
hàng để nâng cao hiểu biết, thay đổi thói quen từ thanh toán tiền mặt sang không 
dùng tiền mặt của người dân trên địa bàn. Xây dựng và triển khai kế hoạch 
thông tin tuyên truyền về các sản phẩm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt 
về hình thức, quy trình thủ tục, những lợi ích hiệu quả của việc sử dụng các dịch 
vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, 
BHTN.
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4. BHXH quận, huyện: Căn cứ chỉ tiêu được BHXH Thành phố Hồ Chí 
Minh giao và kết quả thực hiện tại đơn vị, thực hiện đẩy mạnh công tác truyền 
thông về mục tiêu Quyết định số 241/QĐ-TTg và Nghị quyết số 02/NQ-CP đến 
người dân, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.

Đối với người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng: Phối hợp 
với bưu điện trung tâm, ngân hàng vận động, khuyến khích người nhận các chế 
độ BHXH. Kịp thời  báo cáo, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đối với người hưởng chế độ BHXH một lần: tổ chức vận động người 
hưởng nhận chế độ qua tài khoản ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời 
báo cáo về BHXH Thành phố Hồ Chí Minh (phòng Kế hoạch-Tài chính) để 
được hướng dẫn./.

Nơi nhận:                                                          GIÁM ĐỐC
- Như trên;         
- Các PGĐ;
- Trung tâm DVVL TP (để p/h);
- Bưu điện TP (để p/h);
- Lưu: VT, KHTC.

 
           Phan Văn Mến
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