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KẾ HOẠCH 

Thực hiện thí điểm chi trả chính sách an sinh xã hội  

không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Lạng Sơn  

 
 

Căn cứ công văn số 159/LĐTBXH-BTXH ngày 19/01/2021 của Bộ Lao 

động- Thương binh và Xã hội về việc thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội 

không dùng tiền mặt. 

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 08/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện thí điểm chi trả chính sách an sinh xã hội không 

dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. UBND thành phố xây dựng Kế hoạch 

thực hiện thí điểm chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa 

bàn thành phố Lạng Sơn như sau:  

I. THỰC TRẠNG ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN 

Chính sách bảo trợ xã hội là một trong những chính sách xã hội thể hiện 

tính ưu việt của Nhà nước ta và là một trong những nội dung cơ bản trong hệ 

thống an sinh xã hội hiện nay. Để trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội khắc 

phục khó khăn, ổn định cuộc sống cả về thể chất lẫn tinh thần cho gia đình và 

bản thân đối tượng, giúp họ từng bước hòa nhập cộng đồng. Trong thời gian 

qua, UBND thành phố đã tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị 

liên quan, UBND các phường, xã thực hiện các chế độ chính sách trong lĩnh vực 

bảo trợ xã hội. 

Tại thời điểm hiện nay, toàn thành phố có 1.774 đối tượng đang hưởng 

chính sách bảo trợ xã hội, trong đó trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi 

dưỡng và người từ 16 đến 22 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng (thuộc một trong 

các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP 

ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng Bảo trợ xã hội đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, 

cao đẳng, đại học, văn bằng thứ nhất): 55 người; người bị nhiễm HIV gia đình 

thuộc hộ nghèo 02 người; người đơn thân nghèo đang nuôi con 02 người; Người 

cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo 11 người; người cao tuổi từ đủ 80 tuổi 

trở lên 497 người; người khuyết tật 966 người; cá nhân nhận nuôi dưỡng, chăm 

sóc trẻ không có nguồn nuôi dưỡng 08 trường hợp; hộ gia đình đang trực tiếp 

nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng 233 hộ. 

Về kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội: Thực hiện Quyết định số 

852/QĐ-UBND  ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Đề án chi 

trả trợ cấp xã hội hàng tháng thông qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh (gọi 

tắt là Đế án 852). Từ tháng 8/2016 đến nay thành phố đã thực hiện chi trả trợ 

cấp xã hội hàng tháng hội (gồm: trợ cấp cho người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ 
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em có hoàn cảnh đặc biệt, người đơn thân nuôi con, đối tượng nhận nuôi dưỡng, 

chăm sóc tại cộng đồng…) thông qua hệ thống Bưu điện. Tính riêng năm 2020 

tổng kinh phí thực hiện công tác chi trả trợ cấp BTXH (gồm trợ cấp BTXH hàng 

tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và hỗ trợ công tác chi trả trợ cấp BTXH) là 

8.567.550.000đ, mọi chế độ được chi trả đảm bảo nhanh gọn, kịp thời.  

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

- Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả các chế độ, 

chính sách an sinh xã hội theo nhiều phương thức hiện đại, tiện lợi, góp phần 

xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán hiện 

đại của nền kinh tế.  

- Góp phần triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào chi trả chính sách 

an sinh xã hội cho người dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới về tổ chức và đẩy mạnh 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực an sinh xã hội. 

- Từng bước cải cách thủ tục hành chính trong chi trả chính sách an sinh 

xã hội đối với người dân, bảo đảm chi trả kịp thời, nhanh chóng, công khai, 

minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính. 

- Nâng cao năng lực cho các cán bộ, hiểu biết của người dân về Chính phủ 

điện tử, quy trình nghiệp vụ giải quyết chính sách và chi trả chính sách an sinh 

xã hội không dùng tiền mặt.  

2. Mục tiêu thực hiện thí điểm 

- Bảo đảm đối tượng hưởng chế độ, chính sách an sinh xã hội đúng, đủ, 

kịp thời và quy trình chi trả đơn giản, phù hợp với từng đối tượng hưởng chính 

sách an sinh xã hội. 

- Bảo đảm đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong chi trả chính sách an 

sinh xã hội. 

- Đối tượng chính sách có quyền lựa chọn hình thức chi trả phù hợp, 

khuyến khích đối tượng nhận qua tài khoản ngân hàng để đảm bảo mục tiêu 

thanh toán không dùng tiền mặt với chi phí phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất 

cho đối tượng hưởng lợi. 

3. Phạm vi, đối tượng và thời gian thí điểm 

a. Phạm vi: thực hiện thí điểm chi trả không dùng tiền mặt để chi trả 

chính sách trợ giúp xã hội và chính sách an sinh xã hội trên địa bàn 08/08 

phường, xã của thành phố Lạng Sơn. 

b. Thời gian thực hiện thí điểm: từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2021.  

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Nhiệm vụ trọng tâm 

- Tổ chức cung cấp dịch vụ (do UBND tỉnh lựa chọn) xây dựng phương 

án thanh toán tổng thể và tăng cường mạng lưới chi trả trên địa bàn thí điểm: tổ 
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chức cung cấp dịch vụ tham gia thí điểm sẽ xây dựng phương án chi trả, bảo 

đảm hạ tầng và công nghệ triển khai chi trả không dùng tiền mặt, thực hiện đa 

dạng hóa các phương thức chi trả (qua tài khoản ngân hàng, tài khoản số hoặc 

tiền mặt...) và đảm bảo mạng lưới điểm chi trả tại cấp xã. Đối với các đối tượng 

đặc biệt (ốm đau bệnh nặng, không thể đi lại được và không có người nhận thay 

hoặc trường hợp đặc biệt khác) tổ chức cung cấp dịch vụ có trách nhiệm chi trả 

tại nhà cho đối tượng. Chuẩn bị dịch vụ đáp ứng yêu cầu chi trả trên cơ sở hình 

thức chi trả mà đối tượng hưởng lợi lựa chọn. 

- UBND thành phố, tổ chức cung cấp dịch vụ, các cơ quan, đơn vị liên 

quan, UBND các phường xã tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận 

thức của cộng đồng, người dân về thay đổi phương thức chi trả chính sách an 

sinh xã hội từ phương thức chi trả bằng tiền mặt, thủ công truyền thống sang 

phương thức chi trả không dùng tiền mặt. 

- Rà soát, tổng hợp danh sách và cử cán bộ, công chức tham gia tập huấn 

nghiệp vụ về công tác chi trả không dùng tiền mặt do cấp tỉnh tổ chức. 

- UBND các phường, xã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội thành phố tổng hợp danh sách đăng ký phương thức nhận chi trả của đối 

tượng và thông tin cá nhân của đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội để 

thực hiện việc mở tài khoản. 

- Trên cơ sở danh sách đăng ký mở tài khoản, UBND cấp xã và Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội thành phố hướng dẫn người dân rà soát giấy tờ pháp 

lý như: chứng minh nhân dân, căn cước công dân, Giấy khai sinh, Giấy ủy quyền 

hoặc giấy tờ pháp lý khác, bảo đảm đối tượng thụ hưởng chính sách trên địa bàn có 

đủ giấy tờ để mở tài khoản cho mình hoặc cho người được ủy quyền.  

- Thực hiện chi trả cho đối tượng: Hằng tháng, Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội thành phố chuyển danh sách người hưởng dưới dạng 

điện tử (được trích xuất từ phần mềm POSAsoft hoặc phần mềm khác) đến tổ 

chức cung cấp dịch vụ (danh sách chi trả trong tháng, danh sách tăng, giảm, điều 

chỉnh nếu có), đồng thời lập Ủy nhiệm chi gửi Kho bạc Nhà nước để chuyển tiền 

vào tài khoản ngân hàng của tổ chức cung cấp dịch vụ; tổ chức cung cấp dịch vụ 

thực hiện chi trả vào tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản ngân hàng số đối với 

các đối tượng có tài khoản và đăng ký nhận chế độ qua tài khoản ngân hàng, tài 

khoản ngân hàng số hoặc thực hiện chi trả bằng tiền mặt cho đối tượng còn lại. 

- Công tác đối chiếu và thanh quyết toán: Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội thành phố và tổ chức cung cấp dịch vụ thực hiện đối chiếu và 

quyết toán kỳ chi trả ngay sau khi tiền được chuyển vào tài khoản của đối tượng 

hoặc chi trả tiền mặt cho các đối tượng. 

2. Nội dung cụ thể 

Thực hiện thí điểm chi trả không dùng tiền mặt chi trả chính sách trợ giúp 

xã hội tại địa bàn 08/08 phường, xã của thành phố Lạng Sơn.  

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN  
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1. Kinh phí được trích từ nguồn chi trả trợ cấp xã hội hằng năm được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

2. Kinh phí huy động: từ Bưu điện tỉnh, Viettel Lạng Sơn, Chi nhánh 

Ngân hàng TMCP Công thương Lạng Sơn (Vietinbank), Chi nhánh Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank). 

3. Từ các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội            

- Chủ trì, tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch thí điểm trên địa bàn, 

ký hợp đồng với tổ chức cung cấp dịch vụ và các cơ quan liên quan thực hiện 

các hoạt động thí điểm. 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên 

quan: tổ chức truyền thông tới đối tượng về các phương thức chi trả không dùng 

tiền mặt, hướng dẫn đối tượng đăng ký hình thức nhận chi trả (chi trả qua tài 

khoản ngân hàng, tài khoản ngân hàng số hoặc tiền mặt), hướng dẫn cán bộ 

trong tổ chức triển khai thí điểm; phối hợp kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả 

triển khai thí điểm. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các phường, xã triển 

khai rà soát, thu thập thông tin về đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội 

theo nhiệm vụ được phân công quản lý. 

- Tham mưu thực hiện theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo và tổng kết 

hoạt động thí điểm. 

2. Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm văn hoá thể  thao 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các 

cơ quan, đơn vị liên quan truyền thông bằng các hình thức phù hợp (mạng xã 

hội, hệ thống thông tin cơ sở...) nhằm nâng cao nhận thức cho các đối tượng 

trong việc chuyển đổi từ phương thức chi trả bằng tiền mặt, thủ công truyền 

thống sang phương thức chi trả không dùng tiền mặt. 

- Đôn đốc, định hướng hệ thống thông tin cơ sở đăng tải các tin, bài tuyên 

truyền với nhiều hình thức phong phú và đa dạng trên các phương tiện thông tin, 

truyền thông trong việc chuyển đổi từ phương thức chi trả bằng tiền mặt, thủ 

công truyền thống sang phương thức chi trả không dùng tiền mặt. 

3. Công an thành phố 

Thực hiện rà soát cấp, đổi Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân 

cho đối tượng thụ hưởng chính sách hoặc người bảo lãnh, người nhận ủy quyền 

của đối tượng BTXH chưa có Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân 

trên địa bàn. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ 

chức đoàn thể thành phố 



5 

Tuyên truyền, vận động các cá nhân, tổ chức và quần chúng Nhân dân 

trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức thực hiện thí 

điểm chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn. 

5. UBND các phường, xã 

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố và các 

cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức các hoạt động thực hiện thí điểm 

chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt. 

- Tổ chức truyền thông tới đối tượng về các phương thức chi trả không 

dùng tiền mặt, rà soát, hướng dẫn, tổng hợp danh sách đối tượng đăng ký hình 

thức nhận chi trả (chi trả qua tài khoản ngân hàng, tài khoản ngân hàng số hoặc 

tiền mặt). 

6. Đề nghị tổ chức cung cấp dịch vụ được lựa chọn  

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng hệ 

thống cung cấp dịch vụ phù hợp, hiệu quả. 

- Thực hiện ký hợp đồng chi trả chính sách an sinh xã hội với Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội thành phố. 

- Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tập huấn, truyền thông nâng 

cao năng lực và nhận thức của cán bộ và các đối tượng để triển khai hệ thống. 

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng, nhân lực, kỹ thuật để 

thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng thụ hưởng tại địa 

bàn thí điểm. 

- Có giải pháp hỗ trợ kinh phí phù hợp cho giai đoạn thí điểm. 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển 

khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch. Trong quá trình triển 

khai thực hiện Kế hoạch nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo 

về UBND thành phố (thông qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) để 

xem xét, giải quyết./. 

 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP (b/c); 

- CT, PCT UBND TP; 

- Sở LĐ-TB&XH tỉnh; 

- Các phòng, ban, đoàn thể TP; 

- UBND  các phường, xã; 

- CPVP, CVVX; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Bích Diệp 
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