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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
V/v chi trả lương hưu, trợ cấp 

BHXH tháng 01 và 02 năm 2023

Kính gửi: 
- Bảo hiểm xã hội huyện;
- Phòng Lao động – TB&XH;
- Bưu điện Tiên Phước;
- Trung tâm Văn hóa – Thế thao và TT-TH;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 8756/UBND-KGVX ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh 
về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01 và 02 năm 2023, UBND huyện 
đề nghị:

1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội huyện và Bưu 
điện Tiên Phước phối hợp thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đối với các 
đối tượng được hưởng đảm bảo an toàn, đúng quy định theo phương án của các 
ngành cấp trên. Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chi trả cho người hưởng, 
phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan giải quyết, xử lý dứt điểm các phát sinh, 
kịp thời phản ánh các vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện về Bảo hiểm Xã 
hội tỉnh, UBND tỉnh và UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo. 

2. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình phối hợp với 
Bảo hiểm xã hội huyện, Bưu điện Tiên Phước để thông tin, tuyên truyền về phương 
thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2023 vào cùng một 
kỳ chi trả tháng 01/2023 để người được hưởng nắm bắt thông tin.

3. UBND các xã, thị trấn 
Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thông cơ sở về phương 

thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2023 trong tháng 01 
năm 2023 để người được hưởng nắm bắt thông tin; phối hợp với ngành thực hiện chi 
trả chế độ, chính sách đảm bảo an toàn, nhanh chóng, thuận tiện.

Đề nghị các ngành liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công 
văn này./.

(Gửi kèm Công văn số 8756/UBND-KGVX ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh).

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT TV Huyện ủy (B/c);
- CT, các PCT UBND huyện;  
- CPVP, CVTH;
- Lưu: VTVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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