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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Kỳ Thọ, ngày 06 tháng 03 năm 2023 

  

Kính gửi: Chi ủy, Ban cán sự các thôn. 

 

Thực hiện Văn bản số 7439/UBND-VX2 ngày 27/12/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách 

an sinh xã hội; Văn bản số 47/SLĐTBXH-KHTC ngày 09/01/2023 của Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội và Công văn số 104/UBND-LĐTBXH ngày 02/02/2023 

của UBND huyện Kỳ Anh về việc triển khai chi trả không dùng tiền mặt đến các đối 

tượng hưởng chính sách an sinh xã hội; Ủy ban nhân dân xã đề nghị Chi ủy, Ban 

cán sự các thôn triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Về thu thập, cập nhật thông tin tài khoản hỗ trợ chi trả không dùng tiền 

mặt. 

Trên cơ sở danh sách quản lý đối tượng hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội hàng 

tháng và đối tượng hưởng chế độ ưu đãi Người có công với cách mạng do UBND xã 

đã cung cấp, đề nghị các đối tượng mang theo thẻ Căn cước công dân và số tài 

khoản ngân hàng (nếu có) để đối chiếu, trường hợp trẻ em dưới 16, người khuyết tật 

nặng hoặc đặc biệt nặng, người cao tuổi… thì ủy quyền cho người thân để mở tài 

khoản. 

2. Việc chi trả cho các đối tượng đang hưởng chế độ Bảo trợ xã hội và người 

có công hàng tháng giúp cho việc nhận tiền được dễ dàng, chính xác hơn và đúng 

thời gian hàng tháng theo quy định. 

Chi ủy, ban cán sự các thôn thông báo cho các đối tượng là người có công và 

đối tượng Bảo trợ xã hội đang nhận trợ cấp hàng tháng, tập trung về Ủy ban nhân 

dân xã để được đề nghị cấp thẻ ATM.  

Thời gian: Bắt đầu 7h30’, ngày 07 tháng 03 năm 2023 (Thứ 3). 

Địa điểm: Hội trường UBND xã. 

Đề nghị Chi ủy, Ban cán sự các thôn thông báo cho các đôi tượng thực hiện 

đúng thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT, CC-CS. 

Gửi văn bản điện tử. 
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