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ceNG HoÀ xÂ ugr CHÛ NGHÎA vrEr NAM
DQc l$p - Tg do - H4nh phüc

Hà Nam, ngày 31 thâng 3 nàm 2020

,, itiiNg 711 yi 'pr rr i: :; Üy ban nhân dân câc huyÇn, thành phi5, thi xâ;

'ilÔNc *. ' iliÇn
hiém

Buu tinh Hà Nam;
Bâo xâ hQi câc huyÇn, thi xâ;
Câc phông: Chê tlQ BHXH, Truyèn thông và PTDT

Thgc hiÇn Chi thf sô 16/CT-TTg ngày 3l/3l2O2O cüa Thü tuông Chinh phü

vè viêc thuc hiÇn câc biÇn phâp câp bâch phông, chting dich Covid-19;

Thgc hiÇn Công vàn sô A9:ruBND-KGVX ngày 3113/2020 cüa Üy ban

nhân dân tinh Hà Nam vè viÇc thuc hiên Chi thi sô tOlCf-TTg ngày 3ll3l2}2}
cüa Thü tuông Chinh phü;

Thgc hiÇn Công vàn si5 ï72/BL[XH-TCKT ngày 25l3l2O2O và Công vàn s6

IO2O/BHXH-TCKT ngày 3013/2020 cüa Bâo hiém xâ hqi ViÇt Nam vè viÇc thsc
hiên chi trâ lucmg huu, trg câp BHXH, BHTN hàng thâng qua hÇ thông Buu <liÇn

trong thoi gian phông chông dich Covid-I9,

Bâo hiém xâ hQi tinh (BHXH) Hà Nam huong dân viÇc chi trâ luong huu,

trq câp BHXH, BHTN thâng 4 và thâng 5l2O2O nhu sau:

I. Vè tô chürc chi trâ luong huu, trg câp BHXH thâng 4, thâng 512020

1. Kinh phi:

BHXH tinh câp kinh phi chi trâ luong huu, trg câp BHXH thâng 4, thâng 5

nâm2020 và chuyén dü liÇu danh sâch chi trâ cho Büu ctiên vào cùng § chi trâ

lucmg htru, trg câp BHXH.

2. Thoi gian chi trâ:

Tù ngày 161412020 dén ngày 25l5l2O2O @é cd Thu Bdy, Chû nhQt).

3. Dia diém chi trâ:

3.1. Dôi r,ôi nguùi huong nhên lucrng huu và trq câp BHXH qua ATM:
Thgc hiÇn chuyén dày di 2 tbâng (thông 4, 5) cùng mQt ctqt vào tài khoân câ

nhân cüa nguùi huông theo düng quy ttinh hiÇn hành.

3.2. Dôivôi nguùi hucnrg nhân lucrng huu bàng hinh thüc tièn m{t:

- Thgc hiÇn chi trâ tpi itia chi cho nguùi huông, chi phât tièn luong huu, trg
câp BHXH cho nguoi huong cô dia chi nhpn tièn düng <Iia bàn nhên luong huu

hàng thâng, không chi trâ chéo dia bàn.
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- Thçc hiÇn chi ttët t4t câc <Iiém chi trâ và buu cuc cüa buu cliên eOi vOi

nhüng truong hçp üy quyèn mà nguü du-o. c üy qrÊ, ngoài ilia bàn chi trâ và

nhüng trucrng hçp nhân viên chi trâ <tén nhà nhtmg không gëp nguoi huong.

- pôi vôi nguùi huông thuQc ttia bàn câch ly do ânh huong cüa dich Covid-

19: Buu diçn tinh ptrOi trçrp vcri chinh quyèn dia phuong, ban chi tl4o công tâc

phông, ch6ng dich Covid-Ig dê cô phuong ân chi trâ kip thùi, an toàn cho nguoi

î
- Truong hçrp nguùi huong cô nhu dàu dëc biêt, không thê nhAn tiâr theo

lich chi t4i nhà cüa Buu diÇn, nguoi huong liên hç voi nhân viên chi trâ cüa Buu

<Iiên dê duqc huong dân giâi quyét.

II. Tô chürc thçc hiÇn

1. Co quan BHXH
1.1. Phàng Ké hogch - Tài ch[nh:
- Câpune kip thùi kinh phi cho Buu tliÇn tinh theo ké hoach chi trâ.

- Chü tri, phôi hqp Buu diÇn tinh, Phông Ché d9 BHXH và BHXH huyÇn,

thi xâ nâmbâttinh hinh chi trâ luong huu, trg câp BHXH thâng 4,512020 t4i cérc

dia phuong. Kip thùi bâo câo, tham muu xü lÿ nhüng vân ilè phât sinh trong quâ

ûinh chi trâ.

1.2. Phàng Chê dO BIIXH:
L4p danh sâch chi trâ (mâu C72-HD) thâng 4, 5 klp thoi, chinh xâc ban giao

cho Buu diÇn tinh truôc ngày 0214/2020 và Lpp Danh sâch chi trâ thâng 5 bô

sung cho nhüng truùng hçp tàng moi xong truôc ngày 1615/2020 Oê Uan giao cho

Buu tliÇn tinh tiép tUc chi trâ.

1.3. Phàng Truyèn thông vù phdt trién ilôi trqng:
fnOi nçrp phông Ké hoach - Tài chinh:

- Cung câp thông tin cho Dài phât thaû tnryèn hinh tinh, Bâo Hà Nam và thlrc

hiÇn truyèn thông trên trang thông tin itiÇn tu BIDGI tinh vè phuong an chi trâ
luong huu, trg câp BIDGI thâng 4,512020 trong cùng mÇt § chi trâ dê nguoi dân

,râm UÉt thông tin, dàm bâo an toàn trong thoi gian phông, chông dich Covid-19.

- Thgc hiÇn tuyên truyèn, vpn dQng nguoi dân nhpn cné aO BHXH, BHTN
qua tài khoân câ nhân theo Quyét dinh sô Z+tlqO-TTg ngày 23l}2l2}l8 cüa Thü
tuurg Chinh phü vè viÇc phê duyÇt dè an dây mAnh thanh toân qua ngân hàng dôi
vôi câc dich vu công: thué, diÇn, nuôc, hgc phi, viên phi và chi trà câc chuong
trinh an sinh xâ hQi, <tëc biêt là trong giai do4n phông, chông dich Covid-lg.

- Cung câp thông tin dê Phông Vàn hôa thông tin thành pnO fnri Lÿ, Buu
ttiÇn thành phO thông tin, tuyên truyèn vè phuong ân chi trâ luong huu thâng 4,

5l2O2O cho ngucri huông trên dia bàn thành pnô fnri fi,.
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1.4. BHXH huyQn, th! xd:

- Phôi hgp cung câp thông tin cho Buu <tiÇn huyÇn, thi xâ tuyên truyèn fiên

câc phucrng tiÇn thông tin <lai chüng, Dài truyèn thanh huyÇn, thành phti, thi xâ,

loa phât thanh phuùnÿxâlxôm/tô dân phiS, ...vè phuong ân chi trâ luong huu

thâng 4,512020.

- Chü <lqng pfrôi hqp vôi Buu tliÇn huyÇn xü lÿ vuong mâc trong quâ trinh tô

chüc thUc hiÇn chi trâ tai ilia phuong.

2. Buu tliÇn tinh
- Càn crî sô lugng nguùi huông, sO tièn chi trâ, xây dpg phuong ân chi trâ

chi tiét theo ôâc tuyén phât,lich phât phù hqp, ttâm bâo chi trâ luong huu, trg câp

BHXH ctén nguùi huômg scnn nhât cô thé và dâm bâo câc ilièu kiçn an toan tièn
m{t, an toàn phông dich.

- Liên hê voi nguùi huong ilé xâc nhân thoi gian chi trâ truôc khi chi trâ.

- Curg câp sO ttiÇn tho4i ho{c img dung tlàne kÿ dé nguoi dân ilàng ky nhân

fièn tpi Buu cgc khi cô nhu càu.

- Dôi voi nhirng truong hçrp c6 nhu càu nhên dèn truôc theo ké hopch chi trâ
tai nhà cüa co quan Buu <tiÇn: co quan buu itiÇn cô trâch nhiÇm sâp ,ép, UO tri
thùi ctiêm chi trâ thich hçp «té dâm bâo an toàn trong phông chông dich.

- Buu ttiên tinh tô chrîc phun khü khuân tai tât cër câc diém chi trâ truôc và
trong thùi gian tô chüc chi trâ; Thgc hiên viÇc deo khâu ffang tqi tât cër câc diém
chi trâ; yêu càu nhân viên buu diÇn, nguùi huong deo khâu trang trong suôt quâ

trinh chi trâ; trang b! nuôc riru tay sât khuân tai tât cà câc cliém chi trâ; truômg

hçp nguùi huong không tteo küâu trang ilén <Iiém chi trâ, buu cliên phât khâu
trang miên phi cho nguoi huong.

- Phôi hçrp vcri phông, ban ngành dia phucrng, truyèn thông trên câc phuong
tiÇn thông tin dpi chüng vè phuong rin chi trâ luong huu, trg câp BHXH théng 4,
512020. Truyèn thông cho nguùi huong biét cérc nÇi dung thay dôi vè phuong
thric chi trâ, thoi gian và ilia itiém chi trâ dê nguoi huong Uiét, dé dâm bâo an

toàn cho nguùi huong trong thùi gian phông, chông dich Covid-l9.

3. Ûy ban nhân dân (UBND) câc huyÇn, thành phii, tni xe:

Dè nghi UBND câc huyÇn, thành ptrti, ttri xâ phôi hÇp, tao dièu kiên thuQn

lgi cho Buu cliÇn tinh trong công tâc chi trâ, dâmbâo an toàn cho nguùi huong:

- Chi dpo câc don vf tr.uc thuQc, UBND câc xâ, phuôrng, thi trân tich cgc
phOi hçtp voi co quan BHXH, Buu tliÇn trong công térc chi trâ luong huu, trg câp

BHXH thâng 4, 5 nâm 2O2O dâm bâo an toàn trong thü gian phông, chông dfch
Covid- 19.
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- chi itpo UBND câc xà, phuôrng, tfi trân cü công an xâlphucmÿtg ffân, 6
truong tô dan phô, truong thôn hô ffg co quan Buu cliÇn trong quâ trinh vfn chuyén
dèn và chi trâ tpi nhà cho nguü huong; Cung câp thông tin câc gia tlinh c6 nguü
bi câch ly t4i nhà dê không thuc hiÇn chi trâ tai thùi tliêm câch ly, co quan buu iliên
thgc hiÇn chi trâ nhüne truômg hçrp này sau khi hét thü h4n câch ly.

- Tiép tUc chi d4o câc don vi tr.uc thuôc, UBND câc xà,phuômg, thf trân, ccr

quan, doanh nghiÇp dây mpnh công ttlc tuyên truyèn, vgn dQng, khuyén khich cân

bQ, công chüc, viên chüc, nguoi lao dQng, nguùi thç huông luong huu, trg câp

BHXH, trq câp thât nghiÇp ô clia phuong nhân tuong huu, trg câp BHXH qua câc

phuong tiÇn thanh toân không dùng fièn mët.

Trên tlây là huông dân cüa BHXH tinh Hà Nam .rè viÇc chi trâ luong htru,

trg câp BHXH, BHTN thâng 4 và thâng 5/2020. Trong quâ trinh thyc hiÇn néu cô

khô khàn, vuông mâc, câc don vi phân enh kip thcri vè BHXH tinh dé dugc

huong dân, giâi quyét.ff
,,

KT. GIAM DOCNoi nhQn:
- Nhu trên;
- UBND tinh; 

I
- BHXH viêt Nam; | {Aé Uao cao);
- Giâm tlôc; I

- Brâo HàNanL Dai PTTI{ tinh Công TTDT dnh (<lé

- Câc PGD;
- Câc phàng nghiÇp vu và VP;
- Luu: VT, KHTC. u,,
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