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KẾ HOẠCH 

Triển khai thí điểm chi trả trợ cấp xã hội  

không dùng tiền mặt qua bưu điện 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; Công văn số 406/UBND-KGVX, ngày 

03/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyêṭ Bưu điêṇ tỉnh là tổ chức 

cung cấp dic̣h vu ̣thưc̣ hiêṇ thí điểm chi trả chính sách trơ ̣giúp xã hôị không dùng 

tiền măṭ trên điạ bàn huyêṇ Cao Lôc̣ và thành phố Laṇg Sơn. 

Trên cơ sở Công văn số 283/BĐLS-KTNV, ngày 06/4/2021 của Bưu điện 

tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo kết quả lựa chọn ngân hàng mở tài khoản thanh 

toán cho đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn và huyện Cao Lộc; Kế hoạch số 48/KH-SLĐTBXH ngày 12/4/2021 

của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Lạng Sơn về triển khai thí điểm 

chi trả trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt qua bưu điện trên địa bàn tinh Lạng 

Sơn; Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 12/3/2021 của UBND thành phố Lạng 

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

trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

UBND thành phố xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể như sau: 

 I. MỤC TIÊU 

1. Đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả 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 và phát triển thanh 

toán không dùng tiền mặt. 

2. Truyền thông, khuyến khích đối tượng nhận trợ cấp xã hội qua tài 

khoản thanh toán 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. Xây dựng quy trình nghiệp vụ chi trả chính sách trợ giúp xã hội theo 

phương thức thanh toán điện tử, bảo đảm dễ sử dụng, phù hợp với điều kiện 

thực tế của địa phương và có thể áp dụng đối với những đối tượng chưa có tài 

khoản thanh toán. 
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II. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM 

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

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

chính sách trợ giúp xã hội. 

2. Đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong thực hiện chi trả chính sách 

an sinh xã hội. 

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

khuyến khích đối tượng nhận trợ cấp qua tài khoản thanh toán 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. 

III. PHẠM VI VÀ THỜI GIAN THÍ ĐIỂM 

1. Phạm vi: Tại 08 phường, xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

2. Thời gian:  

- Tuyên truyền, lấy thông tin người hưởng, mở tài khoản cho người 

hưởng: Trong tháng 5 năm 2021. 

-  Thực hiện chi trả thí điểm: Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2021. 

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM 

1. Chuẩn bị hồ sơ, mở tài khoản thanh toán cho đối tượng đủ diều 

kiện thụ hưởng 

- Đề nghị Bưu điện Lạng Sơn phối hợp Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam chi nhánh Lạng Sơn (Viettinbank Lạng Sơn) đơn vị được lựa chọn mở 

tài khoản thanh toán và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố 

triển khai công tác rà soát, cung cấp danh sách, thông tin người hưởng, hồ sơ 

liên quan đến việc mở và tạo tài khoản thanh toán cho các đối tượng bảo trợ xã 

hội thực hiện thanh toán điện tử qua tài khoản. 

- Đối với các đối tượng có người lĩnh thay: Cấp giấy ủy quyền, giấy giám 

hộ đảm bảo tất cả các đối tượng có người lĩnh thay hợp pháp. 

- Đối với các đối tượng chưa có hoặc mất thẻ Căn cước công dân 

(CCCD): Cấp mới/làm lại thẻ CCCD để đảm bảo tất cả các đối tượng thụ hưởng 

trên địa bàn có đủ điều kiện để mở tài khoản: 

+ Đơn vị chủ trì: Công an thành phố Lạng Sơn.  

+ Đơn vị phối hợp: UBND các xã, phường. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 5 năm 2021. 

- Tổ chức cấp tài khoản thanh toán và cấp thát phát thẻ và hướng dẫn cách 

thức sử dụng. Hoàn thành trong tháng 5/2021. 

2. Tham gia tập huấn nghiệp vụ về công tác chi trả trợ cấp ứng dụng 

thanh toán điện tử 

- Bưu điện Lạng Sơn, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi 

nhánh Lạng Sơn là các đơn vị chủ trì nội dung tập huấn nghiệp vụ về công tác 
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chi trả trợ cấp xã hội ứng dụng thanh toán điện tử. Đơn vị phối hợp: Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Công an thành phố; 

Kho bạc nhà nước. 

- Thành phần tham gia tập huấn: 

+ Thành phố: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố; Phòng 

Tài chính - Kế hoạch thành phố; Công an thành phố; Kho bạc nhà nước. 

+ Cấp xã/phường: Mỗi đơn vị 03 người, gồm: 01 Lãnh đạo UBND, 01 

công chức văn hóa xã hội và 01 Kế toán. 

- Thời gian thực hiện: Do đơn vị chủ trì tập huấn ấn định (dự kiến trong 

tháng 04/2021). 

         3. Triển khai thực hiện tại các xã, phường 

 - Tổ chức tập trung phổ biến về mục đích, ý nghĩa về việc thực hiện thí 

điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt qua tài khoản thanh 

toán, tài khoản thẻ ngân hàng, bưu điện. Đồng thời truyền thông nâng cao nhận 

thức và đăng ký tài khoản, hướng dẫn sử dụng dịch vụ tài chính điện tử cho các 

đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn. 

- Lấy thông tin người hưởng, hướng dẫn người hưởng bổ sung các giấy tờ 

tùy thân, các giấy tờ hợp pháp để đăng ký tài khoản. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 4,5/2021. 

- Đơn vị chủ trì: UBND 08 phường, xã. 

- Đơn vị phối hợp: Bưu điện thành phố Lạng Sơn, Ngân hàng TMCP 

Công thương Việt Nam chi nhánh Lạng Sơn. 

- Tham gia: 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện, đủ khả năng.  

4. Ký kết hợp đồng chi trả và tạo hệ thống chi trả 

- Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố ký hợp đồng 

với Bưu điện thành phố Lạng Sơn phối hợp chi trả chế độ An sinh xã hội trên 

địa bàn thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 5 năm 2021. 

5. Thực hiện chi trả và hướng dẫn cho đối tượng nhận trợ cấp 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 năm 2021 

- Địa bàn thực hiện: Tại 08 phường, xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn  

- Đơn vị chủ trì: Bưu điện thành phố Lạng Sơn, đảm bảo hạ tầng mạng 

lưới các điểm nạp/rút tiền tổ chức hỗ trợ các đối tượng sau khi chi trả. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố, 

UBND các phường, xã. 

6. Quản lý, giám sát kết quả thí điểm 

- Thời gian: từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2021. 

- Đơn vị chủ trì: UBND thành phố. 
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- Đơn vị phối hợp: Bưu điện tỉnh Lạng Sơn. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội            

- Chủ trì, tham mưu triển khai kế hoạch thí điểm trên địa bàn, ký hợp 

đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ và các cơ quan liên quan thực hiện các hoạt 

động thí điểm. 

- Phối hợp với UBND các phường, xã, Bưu điện thành phố và các cơ 

quan, đơn vị liên quan trong việc rà soát, lấy thông tin người thụ hưởng, 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, cho 

người giám hộ hoặc người được ủy quyền. 

- Cung cấp danh sách, thông tin đối tượng hưởng, hồ sơ liên quan đến việc 

mở tài khoản thanh toán của người hưởng đã thu thập cho Bưu điện để thực hiện 

tạo tài khoản cho đối tượng đăng ký dịch vụ. Hàng tháng, chuyển danh sách 

người hưởng trợ cấp dưới dạng điện tử (được trích xuất từ phần mềm POSAsoft 

hoặc phần mềm khác) đến Bưu điện thành phố, đồng thời lập ủy nhiệm chi gửi 

Kho bạc để chuyển tiền vào tài khoản Bưu điện thành phố chậm nhất vào ngày 06 

hàng tháng (riêng tháng 01 hàng năm ngay sau khi tài khoản của phòng Lao động 

– TBXH nhận được kinh phí có xác nhận của Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn). 

- 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. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, 

đơn vị liên quan triển khai thực hiện thí điểm theo nội dung Kế hoạch này và  

Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 12/3/2021 của UBND thành phố. 

4. Công an thành phố 

Thực hiện rà soát cấp thẻ 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 thẻ Căn cước công dân trên địa bàn. 
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- Cử cán bộ tham gia cùng đoàn công tác đăng ký dịch vụ cho các xã, 

phường. Trong quá trình đăng ký dịch vụ nếu đối tượng nào thiếu CMTND, 

CCCD thì hoàn thiện các thủ tục để cấp đổi, cấp mới. 

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. 

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

điện thành phố thực hiện rà soát, lấy thông tin người thụ hưởng, 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, cho 

người giám hộ hoặc người được ủy quyền. 

- 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). 

- Tăng cường công tác rà soát, quản lý đối tượng trên địa bàn, thông báo 

kịp thời cho phòng Lao động - Thương binh và Xã hội về tăng, giảm đối tượng  

hưởng chế độ trước ngày 25 hàng tháng để làm thủ tục chi trả kịp thời. 

6. Đề nghị Bưu điện thành phố Lạng Sơn 

- Phối hợp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Lạng 

Sơn cung cấp dịch vụ mở tài khoản cho đối tượng; Thống nhất mẫu đăng ký tài 

khoản ngân hàng. Đồng thời hướng dẫn đối tượng đăng ký và sử dụng tài khoản 

dịch vụ và thông tin cụ thể cho UBND thành phố (qua phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội). 

- 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 đến 

các đối tượng để triển khai thực hiện. 

- Chuẩn bị tốt cơ sở hạ tầng triển khai chi trả trợ cấp xã hội qua tài khoản 

thanh toán. 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. 

- Thực hiện chi trả trợ cấp theo thỏa thuận đã cam kết. Giám sát đơn vị 

cấp dưới triển khai thực hiện; Đảm bảo nguồn kinh phí triển khai thí điểm và có 

giải pháp hỗ trợ một phần kinh phí khi triển khai trên địa bàn. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn rà soát, tạo tài khoản 

thanh toán cho các đối tượng bảo trợ xã hội để thực hiện thanh toán điện tử. 

- Phối hợp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Lạng 

Sơn thực hiện chi trả vào tài khoản thanh toán đối với các đối tượng có tài khoản 
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và đăng ký nhận chế độ qua tài khoản thanh toán hoặc thực hiện chi trả bằng tiền 

mặt cho đối tượng còn lại. 

- Thực hiện đối chiếu và quyết toán sau 02 ngày khi Ngân hàng đã chuyển 

tiền vào tài khoản của người được thụ hưởng, Bưu điện cung cấp danh sách có 

xác nhận của nơi đối tượng mở tài khoản cho phòng Lao đông - TBXH thành 

phố, đối với các đối tượng thụ hưởng vẫn lĩnh trợ cấp bằng tiền mặt thì thực 

hiện quyết toán như hiện hành. 

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

7. Đề nghị Kho Bạc Nhà nước Lạng Sơn 

- Thông tin về số dự toán thời điểm tháng 01 hàng năm cho phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình giao dịch 

thanh toán chế độ chính sách an sinh xã hội của thành phố. 

8. Đề nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Lạng 

Sơn 

- Phối hợp với Bưu điện thành phố, Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội, 08 phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất xây dựng 

hình thức truyền thông về việc mở tài khoản thanh toán, tài khoản thẻ Ngân 

hàng cho đối tượng thụ hưởng. 

- Phối hợp triển khai tổ chức truyền thông đến đối tượng, thân nhân đối 

tượng; thu thập thông tin liên quan đến đối tượng để thực hiện việc mở tài 

khoản toán hoặc tài khoản thẻ cho đối tượng. 

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; 

- Bưu điện tỉnh; 

- Ngân hàng TMCP Công thương VN chi nhánh LS; 

- Kho bạc Nhà nước; 

- 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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