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KInh gi1i: 
- Báo him xà hôi thj xã; 
- Buu din th xä; 
- Trung tam Van hóa, The thao & Truyên thông thj xã; 
- Uy ban nhân dan các phung. 

Thirc hin Cong din s 11 02/CD-TTg ngày 23/8/2021 cüa Thu tung 
ChInh phü ye vic tang cung các bin pháp phông, chông djch Covid-19; Cong 
van s6 6117/UBND-VX ngày 23/8/202 1 cüa UBND tinh Ngh An ye vic tp 
tiêp tc thirc hin nghiêm các bin pháp dê phông, chông djch Covid-19; Cong 
van so 2675/BHXH—TCKT ngày 24/8/2021 cüa Báo hiêm xã hi (BHXH) Vit 
Nam ye vic chi trà kroiig huu, trg cap BHXH, BHTN tháng 09, tháng 10 nàm 
2021; Cong van so 1671/BHXH—KI-ITC ngày25/08/2021 cüa BHXH tinh Ngh 
An ye vic to chüc chi trã luang huu, trV cap BHXH tháng 9, tháng 10 näm 
2021. Dê chi trâ kjp thai lu'cing hint, trçi cap BI-[XH cho nguäi hithng và thrc 
hin nghiêm tüc cong tácphông, chông dich  Covid-19 trén dja bàn thj xà, 
UBND thj xã Ci:ra Là yêu câu: 

1. BHIXH thj xã và Buu din thj xã: ph& hcrp chat ch d to chüc chi trã 
kjp thai, an toàn krcmg hint và trq cap BHXH tháng 9, tháng 10 näm 2021 cüng 
môt lüc nhu sau: 

- Trong thi gian dja phuang thirc hin giàn cách xâ hi theo Chi thj 
16/CT-TTg ngày 3 1/3/2020 cüa Thu tuárng ChInh phñ ye các bin pháp cap bach 
phông, chông djch Covid- 19: To chüc chi trà ti ncii cu triit cho ngui nhn chê 
d bang tiên mit, không tO chüc chi trá tp trung ti mt dja diem. 

- Trong thi gian dja phuang thirc hin giãn cách xà hi theo Chi thj 
1 5/CT-TTg ngày 27/3/2020 cña Thu tuàng ChInh phü ye quyêt 1it thrc hin dt 
cao diem phàng, chông djch Covid-19: To chuc chi trâ ti noi cu trü cho ngui 
nhtn chê d bang tiên mt ho.c chi trã tp trung ti các diem chi trã nhung phâi 
bão dam thirc hin nghiem tüc các quy dnh ye phOng, chông dch theo Chi th 
1 5/CT-TTg. 

- Trong thi gian dja phuang không phâi thirc hin giân cách xã hi d 
phOng, chông. djch Covid-19: To chüc chi trã bInh thung theo quy dnh cüa 
BHXH Viêt Nam. 

- Trithng hçp ngui hung dang trong thOi gian cách ly tp trung d 
phOng, chOng djch Covid- 19 thI chi trã sau khi kêt thüc thñ gian cách ly tp 
trung theo quy djnh. 
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2. Trung tam Van hóa, Th thao & Truyn thông thj xä: phôi hcp vôi 
BHIXH và Bixu din thj xà thirc hin tuyên truyên các ni dung ye phucmg thirc, 
thai gian chi ti-a luo'ng hu'u và trçi cap BHXH tháng 9, tháng 10 näm 2021 dê 
nguii dan duqc biêt. 

3. UBND các phung: phi hçip, h trg Buu din thj xã tuyên tuyn trên 
h thông phát thanh cüa phi.thng ye phixo'ng thác, thôi gian chi trâ luGng huu Va 
trç' cap BI-IXH tháng 9, tháng 10 näm 2021; báo dam an ninh tr.t tir và các bin 
phápphông chông dch Covid-19 trong qua trInh thirc hin chi trã luang hui, và 
trg cap BHXH bang tiên mt tháng 9, tháng 10 nãm 2021 trên dja bàn phi.thn.. 

Yêu cu Giám dôc BHXH thj xã, Giám dc Buu din thj xà, Giám Ltc 

Trung tam Van hóa — The thao và Truyên thông thj xã và Chü tjch UBND .ác 
phu&ng chi dao  thic hin. Trong qua trInh thirc hin nêu có vu'ng mac pLan 
ánh ye UBNID thj xà dê xem xét, giài quyêt./. 

No'i ,zhân: 
- Nliu' trén; 
- BHXH tinh Ngh An; 
- TT Thi üy, TT HDND thi xã; 
- Chü tjch, các PCT UBND TX; 
- BCD phông chông djch Covid-I9 TX; 

- Luu: VT, LDTBX.H. 
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