
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
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S6: 237/KH-UBND Thz'ca Thiên Huè, ngay3tháng 9 näm 2021 

KE HOACH 
Triên khai thirc hin chi trã chInh sách trçr giüp xä hi 

bang phtrrng thirc din tfr trên da bàn tinh Thira Thiên Hue 

Thrc hin Chithj s 22/CT-TTg cüa ThU tithng ChInh phü ngày 22/5/2020 
ye vic day manh  triên khai các giài pháp phát triên thanh toán bang phuang thrc 
din tU tai  Vit Nam; Cong van so 1 59/LDTBXH-BTXH ngày 19/01/2021 cUa BO 
Lao dng - Thiiang binh và Xã hi ye vic thI diem chi trã chInh sách trq giUp xä 
hi bang phucing thUc din tU tai  tinh Thira Thiên Hue; UBNID tinh ban hành Kê 
hoach Triên khai chi trà chInh sách trcl giUp xâ hi bang phuxmg thüc din ti trén 
dja bàn tinh Thüa Thiên Hue näm 2021 nhu sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 
1. M.c dIch: 
a) Day manh  chi trâ chê d, chInh sách trg giUp xä hi bang nhiêu phrang 

thUc hin dai,  tin  1?i;  nâng cao khâ nàng tiêp c.n djch vi thanh toán bang 
phuang thirc din ti:r cho dôi tucYng thi hithng chinh sách. 

b) Trng bithc cãi each, dan giàn hóa thU ti1c hành chinh, giây ti cong dan; 
báo dam kjp thyi, nhanh chóng, chInh xác, cong khai, rninh bach  và tiêt kim chi 
phi hành chInh trong chi trà chInh sách trçi giUp xa hi dOi viii nguôi dan. 

2. Yêu cu: 
a) Quy trInh chi trá phài dam bão dan giãn, thun igi, d tip can,  d sU 

dung, phU hgp vth các nhóm dOi ti.rçing chinh sách và diêu kin vUng nông thôn, 
vUng sâu, vUng xa. 

b) Dam bào trang thiêt bj, ca s vt chat, cong ngh phiic V%i cho vic chi 
trã bang phuang thc din ttr. 

II. PHM VI, DO! TIXNG VA DN V!  THAM GIA THVC HItN 
1. Phm vi, dôi t.rqng và thôi gian triên khai 
a) Pham vi: Triên khai thrc hin chi trà chInh sách trg giUp xà hti bang 

phi.rang thurc din tU trên dja bàn toàn tinh. 
b) Dôi tucrng: Dôi tuçmg bào trçi xa hi dang huâng chInh sách trg giUp xA 

hi tai  cong dông. 
c) Thi gian trien khai: Tr 01/10/202 1 den 31/01/2022. 
2. Các don vj tham gia thrc hin chi trã (cung urng djch vi.) 
a) Các huyn Phong Dien, Quãng Diên, A Luâi và Thành phô Hue gôm các 

xà, phung sau: An Hôa, Dông Ba, Gia Hi, Huang An, Huang Ho, Huang 
Long, Hirang Sa, Huang Vinh, Hãi Duang, Kim Long, PhU Hu, Thun Hôa, 
Tây LOc,  Thun Lc, Huong Phong, Huung Th9. Phi hçip vth Viettel Thi'ra 
Thien Hue triên khai chi trã chInh sách trg giUp xa hi bang phuong thirc din tU 
cho dôi tugng qua tài khoãn ViettelPay. 

b) Thj xã Huang Trà, các huyn PhU Vang, Nam Dông và Thânh ph Hu 
gOrn các xâ, phisông sau: An Cru, An Dông, An Tây, PhU Hi, PhU Nhun, 
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Phixâc Vinh, Phixmg EXic, Thüy Biêu, Thüy Van, Thüy Xuân, Trung An, Vinh 
Ninh, V D, Xuân Phü, Thüy Bang, Phñ Thrgng, Phü Duang, Phü Mu, Phü 
Thanh và Thun An. Phi hçp vOi VietinBank, Biru din Thüa Thién Hue trién 
khai chi trà chInh sách trq giüp xä hi bang phucng thrc din tü cho dôi ti.rqng 
qua tài khoán ngân hang VietinBank két hgp chi trà qua Biru ctin. 

III. NQI DUNG THU'C HIN 
1. Xây dirng phuong an thanh toán tng the Va tang cu*ng mng ltro'i 

cung ung dch  vti 
a) Thông nhât mâu hçvp ông cung cap djch vii chi trà din tü dê áp diing 

chung cho cap huyn trên dja bàn tinh (neu rô quy trInh thirc hin; thâm quyên, 
chirc nàng nhim vii, trách nhim cüa dcin vj chi trâ, các sâ, ngành, dja phircmg 
lien quan; cc chê phi djch vgi, co chê thanh toán, chê d thuâng/phat). 

b) Các don vj chi trâ xay dirng phuong an, bão dam ha tang và cong ngh 
dê triên khai chi trâ bang phrrong thirc din tr; th?c hin da dng các phi.rong 
thirc chi trà darn bâo mng lithi chi trâ tai  cap xä dôi vâi các trithng hcp dc bit 
(ôm dau, già yêu không có ngi.thi de üy quyên, không the sir ding duqc din 
thoi...) theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. To chü'c tuyên truyên, nâng cao nhn thu'c v phtrong thu'c chi trã 
bang phirong thuc din tir 

a) Day manh  các  hoat  dng tuyên truyên nhäm thay dôi nhn thirc cüa can 
b, dâng viên, dôi tung hithng chInh sách, than nhân dôi tiigng và cong dông ye 
vic chuyên dôi hInh thüc chi trã tr giüp xã hi bang tiên m.t sang hInh thirc chi 
trá bang phuong thic dinttr. 

b) Tp huãn hu&ng dan cho can b xa, thônitô ye quy trInh chi trã bang phucing 
thirc din thva các thñ tiic, ho so can thiêt ye vic ma tài khoan cho dôi tixcYng. 

3. To chu'c dãng k phiro'ng thfrc chi trã và rà soát bô sung thông tin 
di turçrng hirrng chInhsách 

a) To ch'ót cho dôi urqng, nguôi giám h, nguai duc üy quyên däng k 
hInh thiirc chi trà, cung cap thông tin cá nhân, so din thoai di dng, giây chirng 
mirth nhân dânlcän cucc cong dan dam bâo có day ctü thông tin dê m& tài khoàn. 

b) Rà soát, dOi chiêu,phân loai danh sách ctôi tuqng, ngu?i giám h, ngiRii 
duqc üy quyên và hung dan bô sung giây t lien quan dam bào dü diêu kin m& 
tài khoân. 

c) Cp mói, cp dèi can cuórc cong dan cho di tuçmg, nguai giam h, 
nguai di.rçc üy quyên chua có can cuóc cong dan. 

4. Ra soát, cp nht thông tin dôi ttrçng : Phông Lao dng - Thuong binh 
và Xä hi các huyn, thj xã và thành phô Hue, TJBND các xã, phuang, thj trân rà 
soát, chuan hóa thông tin dôi tung phic vi cho cong tác quân 1, chi trã chê d 
trV giüp xã hi bang phi.rang thtc din tr. 

5. M& tài khoãn thanh toán cho di tuqng: Don vj chi trà phOi hçp vai 

Phông Lao dng-Thuang binh và Xà hi, UBND cap xã tong hcip danh sách däng 
k dê ma tài khoán cho dôi tuçlng, ngithi giám h, ngui ducc üy quyên. TO chrc 
cap phát the và huàng dan each thic sfr diing the an toàn. 

6. Thijc hin chi trã cho di tuqng 
a) Hang tháng, Phông Lao dng - Thuong binh Va Xã hi chuyén danh sách 

nguai hu&ng du6i dng din tir den don vl chi trà (gôm: danh sách chi trâ trong 
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tháng; danh sách tang, giàm, diu chinh (nu co) và thirc hin chi trã vào tài 
khoán ngân hang dôi véd ngthi có tài khoãn hoc chi trá bang tiên mt cho dôi 
tuçing con 'ai• 

b) Can cr danh sách do PhOng Lao dng - Thuang binh và X hi chuyên, 
Viette! Thra Thiên Hue tiên hành chi trà vào tài khoàn Viettel Pay; ngân hang 
VietinBank phôi hçip vOi Buu din Thra Thiên Hue tiên hành chi trã vào tài 
khoán VietinBank kêt hcTp chi trâ qua Butt din cho dôi ti.rçlng hoc ngi.thi dtrçTc 
fiy quyên. 

c) Mc tiêu: Den Tháng 01/2022 dam báo 100% xâ, phtr&ng, thj trân trên 
dja bàn tinh chuyên dôi sang phuong thrc chi trá din tü và cO It nhât 80% dôi 
tuqng nhn chi trà qua tài khoãn. 

III. KINH PHI THU'C HIN 
1. Ngân sách Nhà nuôc theo phân cap hin hành. 
2. Nguôn huy dng các doanh nghip, các dcin vj cung irng djch v11; nguôn 

h trçi k thu.t ct:ia Ngân hang The gii tii Vit Nam; các nguôn huy dng hcip 
pháp khác. 

IV. TO CHI1C THIC HIN 
1. S& Lao dng — Thiwng binh và Xã hi: 
a) Chü trI, phôi hcip vi UBND cap huyn và các don vj chi trá triên khai 

Ké hoach báo dam các yêu câu dê ra. 
b) Xây drng các tài 1iu tuyên truyên nâng cao nhn thIrc cüa can b, dáng 

vién, dôi tuqng hu&ng chInh sách, than nhân dôi tuqng vâ cong dông ye vic 
chuyên dôi hInh thirc chi trã trçl giüp xã hi bang tiên mt sang hInh thüc chi trã 
bang phuong thirc din tr. 

c) Chü trI, to chirc các boat dng tp huân, truyên thông; don dôc, theo dôi, 
kiêm tra, giám sat kêt qua triên khai; tong hqp báo cáo UBND tinh, B Lao dng 
- Thtrcing binh và Xã hi theo yêu câu. 

d) Kjp th?yi tham miru UBND tmnh hra chçn don vj cung rng djch vp mâi 
nêu các don vj chi trã không dam bão tiên d theo Kê hoach  dé ra. 

2. S&Thông tin và Truyên thông: 
a) Phôi hçp vâi Sâ Lao dng - Thi.rong binh và Xã hi xây drng Kê hoach 

tuyên truyên da dng, phü hqp thrc tê nhäm tao  sir dông thun, üng h cüa chInh 
quyên dja phuong các cap và cüa dôi tucing th ht.r&ng chInh sách. 

b) Chi dao  các co quan thông tan, báo chi trên dja bàn tinh phôi hqp, day 
manh cOng tác tuyên truyên nâng cao nhn thirc cüa cng dông, nguôi dan ye 
phwing thirc, igi Ich chi trã chInh sách trg giiip xã hi không sir diing tiên mit. 

3. Cong an tinh: Chi dao  Cong an cap huyn uu tiên thirc hin cap mói can 
cuóc cOng dan cho dOi ftrgng báo trg xâ hi, ngui giám h, ngithi üy quyên dê 
kjp thai thirc hin cac thu tijc lien quan den vic m& tài khoãn thanh toán bang 
phuong thic din t1r. 

4. Kho bic nhà nró'c tinh: Chi dao  Kho  bac  nhà nuàc cap huyn can cr 
bang tong hgp dôi tuclng htrâng chInh sách trg giüp xa hi hang tháng do PhOng 
Lao dng - Thucing binh và XA hi cung cap, kjp thai thirc hin chuyên tien vào 
tài khoãn các don vj chi trà phic vi chi trà cho dôi tugng. 

5. UBND các huyn, th! xã và thành phô Hu: 
a) Chi dao  PhOng Lao dng - Thuong birth và Xã hi phôi hgp vói các 



Noi nh?mn: 
- B LD-TB&XH (b/c); 
- CT, cac PCT UBND tinh; 
- Các dan vi nêu tai mi,ic IV; 
- CVP, các PCVP; 
- Li.ru: VT, XH.. 

Nguyen Thanh BInk 

TM. UY BAN NHAN DAN 
TICH 
TIC 
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phông, ban, don v ciing cp, UBND c.p xã tham miiii k hoch cii th d trin 
khai thrc hin chi trà chInh sách trq giip xã hi bang phi.rong thi.'rc din tir trên 
dja bàn. Rà soát, chuân hóa thông tin dôi ti.rqng dê phic vi cong tác chi trã. 

Trong do day mnh cOng tác tuyên truyên triên khai thirc hin kê boch chi 
trá chInh sách trçl gip xã hi bang phwing thüc din tr den dôi ti.rçrng hithng 
chInh sách, than nhân dôi tuçmg và cong  dông. 

b) Chi dto PhOng Tài chinh - Ké hoch, Kho bac  nhà nuOc phôi hçp vi 
Phông Lao dng -Thuong birth và Xã hi và CáC co quan, don vj lien quan 
nghiêm tüc triên khai thrc hin Kê hoch. 

c) Chi do Cong an cap huyn to diêu kin cho dôi tuçlng his&ng chInh 
sách hoc nguâi giám h, ngu?ii üy quyên lam can euOc cOng dan dé lam thu tVc 
' quyên hotc dãng k m& tài khoãn. 

6. Các don VI cung frng djch vi 
a) Phôi hçip v&i S Lao dng-Thuong binh và Xã hi, các dja phuang và 

CáC co quan, don vj lien quan thông nhât xây dmg phuong an, quy trInh chi trã 
phü hçp; dam bão co sà 4t chat, nhân 1rc phiic vii cho cong tác chi trá. 

b) Phôi hçip vOi các dja phi.rong k kêt thóa thu.n chi trã chmnh sách trçl 
giüp xã hi bang phu'cmg thi.rc din tl1; to chirc truyên thông den dôi tuclng huâng 
chinh sách và than nhân dôi tucmg; thu thp day dü thông tin dê ma tài khoán cho 
dôi tuçmg. 

c) Lp kê hoch triên khai chi tiêt cho các djã bàn ducic phân cong phii 
trách, giám sat cht ch tiên d, thirc hin day dü chê d báo cáo. 

d) Dam bào nguôn kinh phi tO chrc tuyên truyên, thu thp thông tin mci tài 
khoãn; dam bâo luqng tiên mt dê dôi tuqng, nguai üy quyên, nguñ giám h rut 
tiên mat. 

e) Darn bào CO s h. tang khi triên khai thirc hin t,i trng dja bàn, to thu.n 
igi cho các dOi tung tiêp c.n mng luâi djch vii thanh toán tai Co sa (cap xä). 

V. CHE oQ BAO CÁO 
1. Các sâ, nganh, dja phuong, don v duqc giao nhim vii tai  K hoch, chü 

dtng xây dirng Ké hoch thirc hin cüa don v truórc ngày 10/10; djnh kS'  truâc 
ngày 25 hang tháng báo cáo UBND tirih kêt qua thirc hin thông qua S& Lao dng 
- Thuong binh và Xã hi tong hqp. 

2. S& Lao dng - Thuong binh và Xâ hi có trách nhim don dôc, huang 
dan, giám sat, tham mini UBNI) tinh tO chirc tong kêt, dánh giá kêt qua trin khai 
truâc ngày 25/01/2022. 

3. Qua trInh triên khai neu cO vuàng mtc kjp thii báo cáo UBND tinh d 
chi dto giãi quyêt./. 
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