
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-LĐTBXHDT Hữu Lũng, ngày      tháng 02 năm 2023 

V/v thực hiện chi trả không dùng 

tiền mặt đến các đối tượng hưởng 

chính sách an sinh xã hội 

 
Kính gửi:  

- Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện; 

- Bưu điện huyện Hữu Lũng; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Công văn số 154/SLĐTBXH-BTXHTE ngày 02/02/2023 của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện chi trả 

không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội. 

UBND huyện đề nghị Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc; 

Bưu điện; UBND các xã, thị trấn triển khai, thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

Phối hợp với các phòng, ban ngành liên quan, Bưu điện Hữu Lũng, 

UBND các xã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức thực 

hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã 

hội trên địa bàn;  

Thực hiện hướng dẫn chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng 

hưởng chính sách an sinh xã hội (theo hướng dẫn tại Công văn số 

5234/LĐTBXH-TTTT ngày 23/12/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội gửi kèm). 

Tổng hợp danh sách định kỳ tham mưu cho UBND huyện báo cáo kết 

quả thực hiện nhiệm vụ chi trả không dùng tiền mặt đối với các đối tượng 

hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn gửi Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội tổng hợp. 

2. Bưu điện huyện Hữu Lũng 

Hiện nay trên địa bàn huyện đang thực hiện chi trả trợ cấp đến các đối 

tượng hưởng chính sách an sinh xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả (Bưu 

điện). Yêu cầu dịch vụ chi trả phối hợp với phòng Lao động, Thương binh, Xã 

hội – Dân tộc; UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động đối tượng mở tài 

khoản tại các ngân hàng thương mại, sau khi cập nhật đầy đủ các dữ liệu sẽ tiến 

hành thực hiện chi trả qua tài khoản cho các đối tượng đã có tài khoản. Đối 

tượng chưa có tài khoản trước mắt thực hiện chi trả qua tài khoản của cá nhân 

được ủy quyền. 
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3. UBND các xã, thị trấn 

- Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao nhận 

thức của cán bộ và các đối tượng để triển khai thực hiện chi trả không dùng tiền 

mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục quan tâm, 

chăm sóc đến người có công, đối tượng an sinh xã hội trên địa bàn, không để 

việc chi trả không dùng tiền mặt ảnh hưởng đến chính sách của Đảng, Nhà nước 

đối với nhóm đối tượng này. 

- Thực hiện thu thập, cập nhật thông tin tài khoản hỗ trợ chi trả không 

dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. 

Thông tin thu thập bao gồm các trường thông tin tối thiểu như: Họ và tên; 

Ngày/tháng/năm sinh; Số căn cước công dân/số định danh cá nhân; Nơi thường 

trú(xã/huyện/tỉnh); Số tài khoản hưởng trợ cấp ASXH của đối tượng hoặc tài 

khoản của cá nhân được ủy quyền. 

- Lập danh sách các đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng 

tháng đã mở tài khoản cá nhân ngân hàng hoặc tài khoản cá nhân được ủy 

quyền gửi về UBND huyện (qua Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân 

tộc trước ngày 25/3/2023 đồng thời gửi bản mềm vào Gmai: 

tvtcphamthihoanglan@gmail.com) để tổng hợp báo cáo Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội. 

(Theo mẫu biểu đính kèm) 

 Yêu cầu Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc; Bưu điện 

huyện; UBND các xã, thị trấn phối hợp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở LĐTB&XH tỉnh; 

- Lưu: VT.      

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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