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Đa dạng hình thức chi trả lương hưu 

Qua phản ánh của cử tri tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VI, việc trả lương hưu, trợ 
cấp BHXH  qua hệ thống bưu điện cho người dân chưa thuận tiện khi người thụ hưởng 
phải đến các bưu cục để nhận tiền mặt. Về vấn đề này, ông Đặng Hồng Tuấn, Phó Giám 
đốc BHXH tỉnh cho biết: 

 

- Những năm qua, BHXH tỉnh đã triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội qua hệ thống với 
2 hình thức: Chi trả bằng tiền mặt tại các điểm chi trả, các bưu cục của bưu điện từ ngày 5 đến 
ngày 10 hàng tháng. Sau thời gian đó, người hưởng liên hệ với các bưu điện trung tâm huyện, 
thị, thành phố để nhận chế độ trước ngày 25 hàng tháng. Riêng đối với một số đối tượng mắc 
bệnh hiểm nghèo, mất khả năng đi lại, bưu điện chi trả tại nhà. Trong trường hợp người được 
hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH không đến nhận tại các địa điểm chi trả qua hệ thống bưu 
điện như trên sau ngày 25 hàng tháng, sẽ được nhận cùng với lương hưu, trợ cấp BHXH của 
tháng liền kề sau đó. Thứ hai, là hình thức chi qua tài khoản ngân hàng (thẻ ATM).  

Người hưởng lương hưu và chế độ trợ cấp chỉ cần đăng ký chọn hình thức chi trả với cơ quan 
BHXH là được đáp ứng theo yêu cầu.  

● Phóng viên: Ưu điểm của các hình thức chi trả trên là gì, thưa ông? 

-Ông Đặng Hồng Tuấn: Qua thời gian triển khai, công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 
qua hệ thống bưu điện đã nhận được sự ủng hộ của người hưởng, các cơ quan chính quyền địa 
phương bởi tính chuyên nghiệp của đội ngũ chi trả, tính minh bạch và an toàn trong công tác 
tổ chức và thực hiện.  

Bên cạnh đó, việc chi trả lương hưu qua thẻ ATM đã giúp giảm thời gian đi lại, an toàn, tạo 
điều kiện thuận lợi cho người thụ hưởng, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất 
lượng phục vụ người dân. Tính đến ngày 30/6, toàn tỉnh có 27.619 người hưởng chế độ hưu 
trí, trợ cấp BHXH hàng tháng. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng số tiền chi trả lương hưu, 



trợ cấp BHXH là hơn 793,4 tỷ đồng, trong đó số tiền chi trả qua thẻ ATM là gần 331,2 tỷ 
đồng, chiếm gần 42% tổng số tiền chi trả.  

● Để tạo thuận tiện cho người hưởng, đặc biệt là thực hiện chủ trương thanh toán không 
dùng tiền mặt, thời gian tới BHXH sẽ có những giải pháp gì, nhất là hạn chế trả tiền mặt 
qua hệ thống bưu điện như phản ánh của cử tri? 

- Đối với hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt qua hệ thống bưu điện, 
thời gian tới, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin, thực hiện chi trả thông qua Thẻ chi trả (thẻ từ) thay cho phiếu lĩnh lương, trợ cấp BHXH, 
giúp người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH nhanh chóng, dễ dàng, thuận lợi hơn. Thẻ 
chi trả nhỏ gọn, khi sử dụng thẻ người hưởng không cần xuất trình giấy tờ tùy thân mà chỉ cần 
đưa thẻ, ký nhận vào danh sách nhận lương hưu và nhận tiền. Thẻ chi trả cũng tạo thuận tiện 
cho nhân viên làm công tác chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội. Thay vì ghi sổ, nhân viên bưu 
điện chỉ cần quẹt thẻ, kiểm tra thông tin trên máy và trả tiền. 

 

Việc chi trả tiền lương qua thẻ ATM tạo thuận tiện cho người thụ 
hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng sẽ được cơ quan BHXH 

đẩy mạnh trong thời gian tới. 

 Đặc biệt, để giúp cán bộ hưu trí, người hưởng trợ cấp xã hội thuận tiện nhất, BHXH tỉnh sẽ 
đẩy mạnh triển khai công tác chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ 
đạo của BHXH Việt Nam. Để triển khai có hiệu quả trên địa bàn tỉnh, cơ quan BHXH tiếp tục 
tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao khả năng tiếp cận hình thức thanh toán 
không dùng tiền trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của cán bộ hưu trí và người hưởng 
trợ cấp xã hội. BHXH tỉnh sẽ phối hợp với các ngân hàng mở tài khoản ATM cho người 
hưởng tại địa điểm thuận lợi nhất; miễn phí phát hành thẻ ATM lần đầu tại ngân hàng nơi 
người hưởng mở tài khoản thẻ ATM; miễn phí dịch vụ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của 
người hưởng. Đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin với các tổ chức cung ứng dịch 
vụ trung gian thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán để triển khai ứng dụng thêm 
các hình thức, phương thức thanh toán tiên tiến, hiện đại, phù hợp với đặc thù của công tác chi 
trả BHXH. 

●Cán bộ hưu trí, người được hưởng trợ cấp xã hội cần làm gì để thuận tiện trong việc 
nhận lương, chế độ qua những dịch vụ tiện ích thay vì phải đến bưu điện?  



- Để thuận tiện trong việc nhận lương hưu qua tài khoản ATM thay vì phải đến bưu điện, cán 
bộ hưu trí, người lao động hưởng trợ cấp BHXH cần đăng ký dịch vụ chi trả với cơ quan 
BHXH, đồng thời cung cấp thông tin số tài khoản tại ngân hàng để cơ quan BHXH chi trả qua 
tài khoản ATM.  

●Xin cảm ơn ông! 
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PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẶNG QUÀ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM 
TẠI PHÚ YÊN 

Ngày 19/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho 
100 hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn thuộc huyện Đông 
Hòa và Tây Hòa, tỉnh Phú Yên nhân Tháng Hành động vì nạn nhân chất độc da cam 
năm 2019. 

Tham gia đoàn công tác có đại diện Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ban chấp hành Trung 
ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến; PGS.TS Nguyễn 
Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Lãnh đạo tỉnh Phú Yên; Hội 
Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên, huyện Đông Hòa và Tây Hòa cùng các nhà tài trợ… 

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ân cần thăm hỏi, động viên các nạn nhân chất độc dam cam 

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bưu điện 
Việt Nam, Ngân hàng Quân đội đã tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 3,2 triệu đồng cho 100 
nạn nhân chất độc da cam huyện Đông Hòa và Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ân cần thăm hỏi, động viên các nạn nhân chất độc dam cam, 
Phó Thủ tướng bày tỏ: Tôi rất mong cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng với Nhà 
nước, Hội nạn nhân chất độc da cam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thường xuyên chăm lo tinh 
thần, vật chất cho nạn nhân chất độc da cam; Phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách, 
chung tay, hỗ trợ giúp đỡ các gia đình nạn nhân chất độc da cam vượt qua khó khăn. 



 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam PGS.TS Nguyễn Thị Xuân 
Thu và nhà tài trợ tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam 

Đồng thời, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng trân trọng những đóng góp của Trung ương Hội 
Chữ thập đỏ Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Ngân hàng Quân đội đã có các 
hoạt động và chính sách giúp đỡ bà con. "Chiến tranh đã đi qua nhưng nỗi đau chiến tranh 
vẫn ở lại, chúng ta phải tiếp tục cùng nhau hàn gắn lại vết thương chiến tranh", Phó Thủ 
tướng nhấn mạnh. 

Hai huyện Đông Hòa và Tây Hòa, nằm ở phía Nam tỉnh Phú Yên, đây là vùng đất cách mạng, 
chịu nhiều đau thương, mất mát trong chiến tranh giải phóng dân tộc. Tại dây có hơn 3.000 
người phơi nhiễm chất độc da cam. Những năm qua, để góp phần chia sẻ khó khăn, xoa dịu 
nỗi đau da cam, Đảng và Nhà nước, các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội đã có nhiều 
chương trình, hoạt động thiết thực chăm lo sức khỏe, vật chất, tinh thần giúp nạn nhân da cam 
vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng. 
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