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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 18 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Thực hiện Công văn số 1078/BHXH-TCKT ngày 04/4/2019 của Bảo hiểm xã
hội (BHXH) Việt Nam về việc chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp
(BHTN) cho người hưởng qua tài khoản ATM.
Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính
phủ về phê duyệt đề án đầy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ
công; mục tiêu đến năm 2021 “đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH,
mai táng phí, tử tuất,…sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu
vực đô thị” theo 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.
Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong
công tác quản lý giải quyết hồ sơ, chi trả chế độ BHXH, BHTN cho người hưởng và
đồng thời, hạn chế rủi ro sử dụng tiền mặt, đảm bảo quyền lợi của người hưởng
được kịp thời.
Từ ngày 01/5/2019 trở đi đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn
tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện như sau:
1. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đến người lao động, người hưởng hiểu
rõ chủ trương của Chính phủ trong việc thực hiện giải quyết chi trả chế độ BHXH,
BHTN qua tài khoản cá nhân.
2. Tăng cường triển khai sâu rộng đến tất cả người lao động, người hưởng
hiểu rõ khi giải quyết các chế độ BHXH, BHTN thì phải cung cấp đầy đủ thông tin
chi nhánh hệ thống ngân hàng, số tài khoản nơi người lao động mở tài khoản cho cơ
quan BHXH chuyển tiền đúng theo quy định của pháp luật.
3. Thời gian qua vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện tốt công tác giải quyết
chi trả chế độ BHXH cho người hưởng qua tài khoản cá nhân, để thực tốt hơn trong
thời gian tới, đề nghị các đơn vị sử dụng lao động tăng cường, đẩy mạnh thực hiện
giải quyết chi trả các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân cho người hưởng.

BHXH tỉnh thông báo các đơn vị sử dụng lao động được biết, cùng phối hợp
khi giải quyết các chế độ BHXH cho người hưởng đúng theo quy định của pháp
luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang Website BHXH tỉnh;
- Phòng: KHTC, TTKT, TN&TKQTTHC;
- BHXH huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, CĐ-BHXH.
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