
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH 
VÀ XÃ HỘI 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /SLĐTBXH-LĐVL 
V/v thực hiện chính sách bảo hiểm 

thất nghiệp và chi trả trợ cấp thất 

nghiệp qua phương tiện thanh toán 

không dùng tiền mặt  

      Cao Bằng, ngày        tháng 12 năm 2020 

        

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng 

 

          Ngày 25 tháng 11 năm 2020, Sở Lao động- TBXH nhận được Công văn số 

1767/BHXH-CĐBHXH của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng về việc phối hợp đẩy 

mạnh chi trả trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Để 

đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch do Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao chi trả trợ cấp thất 

nghiệp cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp ở khu vực thành thị qua tài 

khoản cá nhân, Sở Lao động- TBXH đề nghị Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện 

các nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ đào tạo nghề cho 

người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp; thông tin đầy đủ cho người lao động đến 

đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp về chế độ, quyền lợi, trách nhiệm để ngăn chặn 

tình trạng trùng đóng, hưởng bảo hiểm thất nghiệp. 

2. Tuyên truyền, vận động người lao động ở khu vực thành phố, thị trấn nhận 

trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân; phấn đấu đến năm 2021 đạt trên 50% số 

người ở khu vực thành thị hưởng trợ cấp thất nghiệp chi trả qua tài khoản cá nhân. 

3. Chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện thu hồi trợ cấp thất 

nghiệp đối với những người lao động có việc làm trong thời gian hưởng trợ cấp thất 

nghiệp. 

Sở Lao động- TBXH đề nghị Trung tâm Dịch vụ việc làm nghiêm túc triển khai 

thực hiện các nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Lưu: VT, LĐVL (01b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Xuân 
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