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Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 150 năm sinh Mahatma Gandhi 

Chiều 2/10, tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam, Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, 
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 150 
năm sinh Mahatma Gandhi (1869-1948)”. 

Mahatma Gandhi có tên thật Mohandas Karamchand Gandhi (sinh ngày 2/10/1869, mất ngày 
30/1/1948), là người đã lãnh đạo phong trào độc lập Ấn Độ, là tượng đài vĩ đại của người dân 
Ấn Độ, được mọi người tôn kính gọi là Mahatma (Linh hồn vĩ đại). 

Bộ tem gồm 1 mẫu do họa sĩ Nguyễn Du thiết kế. 

Trong suốt cuộc đời của mình, ông phản đối tất cả các hình thức khủng bố bạo lực, thay vào 
đó ông áp dụng những tiêu chuẩn đạo đức tối cao trong phong cách lãnh đạo. 



Phong cách sống của ông cũng đã truyền cảm hứng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, và trong 
chuyến thăm Ấn Độ vào năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Tôi và những người khác 
có thể là những người cách mạng, nhưng chúng tôi đều là môn đồ của Mahatma Gandhi, dù 
trực tiếp hay gián tiếp, nhiều hơn hay ít hơn”. Ngày sinh của Mahatma Gandhi được Liên hiệp 
quốc chọn là ngày Quốc tế Bất bạo động. 

 

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn cùng Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam 
Pranay Verma thực hiện nghi thức ký phát hành đặc biệt bộ tem. 

Việc phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 150 năm sinh Mahatma Gandhi (1869-1948)” 
không chỉ nhằm tưởng nhớ, tri ân và tôn vinh những lý tưởng của ông về hòa bình cũng như 
những đóng góp to lớn của ông đối với cuộc đấu tranh giành tự do của Ấn Độ, mà còn tăng 
cường mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ. 

Phát biểu tại Lễ phát hành đặc biệt bộ tem này, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
Phạm Anh Tuấn cho biết: “Nhằm góp phần thể hiện sự tôn kính và tri ân công lao cống hiến 
vĩ đại của Mahatma Gandhi đối với đất nước Ấn Độ, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam 
phát hành bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 150 năm sinh Mahatma Gandhi (1869-1948)” gồm 1 
mẫu tem. 

Mẫu tem được thể hiện với ngôn ngữ hội họa đặc trưng, sự phối màu chặt chẽ, sự sáng tạo và 
đổi mới. Họa sĩ đã thể hiện mẫu tem chân dung của Mahatma Gandhi giản dị nhưng nhân hậu, 
đầy lòng khoan dung và vị tha”. 



 

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn phát biểu tại sự kiện.

“Tôi hi vọng rằng với ngôn ngữ riêng hàm chứa nhiều ý nghĩa, nhiều thông tin, bộ tem sẽ là 
một thông điệp đa chiều, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trên lĩnh vực thông tin và 
truyền thông giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ cũng như trên tất cả các lĩnh vực như chính 
trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, quốc phòng an ninh, nặng lượng, khoa học, văn hóa, giáo 
dục và ngoại giao nhân dân”, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn bày tỏ. 

Bộ tem “Kỷ niệm 150 năm sinh Mahatma Gandhi (1869-1948)” gồm 1 mẫu tem do họa sĩ 
Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế. Hình ảnh chủ đạo trên mẫu tem là 
chân dung của Mahatma Gandhi, được làm nổi bật với phong cách chải nét giả khắc thép 
nhằm toát lên tính cách, tư duy và triết lý của ông. 

Bộ tem có khuôn khổ 32 x 43 mm, giá mặt 4.000 đồng, được cung ứng trên mạng lưới bưu 
chính công cộng từ ngày 2/10/2019 đến ngày 30/6/2021. 

Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 5 bộ tem về Ấn Độ gồm: Bộ tem Kỷ niệm 100 
năm sinh Thủ tướng Ấn Độ J.Neru (năm 1989, gồm 4 mẫu); Bộ tem Kỷ niệm 120 năm sinh 
Rơ-bin đơ-ra-nat Ta-go-rơ (năm 1982); Bộ tem Thể thao Châu Á lần thứ 9 Niu Đê-li’82 (4 
mẫu); bộ tem Phong cảnh Châu Á (năm 1996); và bộ tem phát hành chung Việt Nam - Ấn Độ 
với chủ đề “Kiến trúc cổ” (năm 2018, gồm 2 mẫu giới thiệu 2 công trình kiến trúc Tháp 
Sanchi của Ấn Độ và Chùa Phổ Minh của Việt Nam. 



 

Nguồn: Báo ĐT VTV 

Ngày đăng: 03/10/2019 
Mục: Tin tức    

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 150 năm sinh Mahatma Gandhi 

 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn công bố phát hành bộ tem "Kỷ niệm 150 năm sinh 
Mahatma Gandhi (1869-1948)" 

Hình ảnh trên tem thể hiện tư tưởng bất bạo động của Mahatma Gandhi, toát lên tính 
cách, tư duy và triết lý của tượng đài vĩ đại trong lòng người dân Ấn Độ.  

Nhân kỷ niệm 150 năm sinh Mohandas Karamchand Gandhi (02/10/1869-30/01/1948), ngày 
02/10, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ phát hành 
đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 150 năm sinh Mahatma Gandhi (1869-1948)”. 

Bộ tem gồm 1 mẫu tem do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế với 
phong cách thiết kế đơn giản sử dụng 2 tông màu vàng nhạt và nâu đậm mang tính hoài cổ, 
hình ảnh trên tem thể hiện cho tư tưởng bất bạo động của Mahatma Gandhi. Chân dung của 
ông được làm nổi bật với phong cách chải nét giả khắc thép nhằm toát lên tính cách, tư duy và 
triết lý của ông. 



 

Mẫu tem “Kỷ niệm 150 năm sinh Mahatma Gandhi (1869-1948)” 

Việc phát hành đặc biệt bộ tem "Kỷ niệm 150 năm sinh Mahatma Gandhi (1869-1948)" 
không chỉ nhằm tưởng nhớ, tri ân và tôn vinh những lý tưởng của ông về hòa bình và phi bạo 
lực, cũng như những đóng góp to lớn của ông đối với cuộc đấu tranh giành tự do của Ấn Độ 
mà còn tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Ấn 
Độ. 



 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn và Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma thực 
hiện nghi thức ký phát hành đặc biệt bộ tem 

Mohandas Karamchand Gandhi (02/10/1869-30/01/1948) là người đã lãnh đạo phong trào độc 
lập Ấn Độ, là tượng đài vĩ đại của người dân Ấn Độ, được mọi người tôn kính gọi là 
Mahatma (Linh hồn vĩ đại). Trong suốt cuộc đời của mình, ông phản đối tất cả các hình thức 
khủng bố bạo lực, thay vào đó ông áp dụng những tiêu chuẩn đạo đức tối cao trong phong 
cách lãnh đạo. 

Phong cách sống của ông cũng đã truyền cảm hứng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và trong 
chuyến thăm Ấn Độ vào năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói "Tôi và những người khác 
có thể là những người cách mạng, nhưng chúng tôi đều là môn đồ của Mahatma Gandhi, dù 
trực tiếp hay gián tiếp, nhiều hơn hay ít hơn". Ngày sinh của ông được Liên hiệp quốc chọn là 
ngày Quốc tế Bất bạo động. 

Bộ tem có khuôn khổ 32x43(mm), giá mặt 4.000 đồng, được cung ứng trên mạng lưới Bưu 
chính công cộng từ ngày 02/10/2019 đến ngày 30/6/2021. 

 

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn thay mặt Bộ TT&TT Việt Nam tặng Đại sứ quán Ấn Độ bức 
tranh phóng bộ tem 

Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 5 bộ tem về Ấn Độ gồm: Bộ tem Kỷ niệm 100 
năm sinh Thủ tướng Ấn Độ J.Neru vào năm 1989 gồm 4 mẫu; Bộ tem Kỷ niệm 120 năm sinh 



Rơ-bin đơ-ra-nat Ta-go-rơ vào năm 1982; Bộ tem Thể thao Châu Á lần thứ 9 Niu Đê-li’82 
gồm 4 mẫu; bộ tem Phong cảnh Châu Á năm 1996; và mới đây nhất là bộ tem phát hành 
chung Việt Nam - Ấn Độ với chủ đề "Kiến trúc cổ" gồm 02 mẫu giới thiệu 02 công trình kiến 
trúc Tháp Sanchi (Ấn Độ) và Chùa Phổ Minh (Việt Nam) vào năm 2018. 



 

Nguồn: MIC  

Ngày đăng: 02/10/2019 
Mục: Tin tức 

Phát hành đặc biệt Bộ tem “Kỷ niệm 150 năm sinh Mahatma Gandhi (1869-1948)” 

Kỷ niệm 150 năm sinh Mohandas Karamchand Gandhi (02/10/1869-30/01/1948), ngày 
02/10/2019, tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội, Bộ TT&TT, Tổng 
công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ phát hành đặc biệt Bộ tem “Kỷ niệm 150 năm 
sinh Mahatma Gandhi (1869-1948)”. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn đã tới dự 
và phát biểu tại Lễ phát hành. 

 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn và Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam ký phát hành Bộ tem 

  

Bộ tem gồm 01 mẫu tem do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế với 
phong cách thiết kế đơn giản sử dụng 2 tông màu vàng nhạt và nâu đậm mang tính hoài cổ, 
hình ảnh trên tem thể hiện cho tư tưởng bất bạo động của Mahatma Gandhi. Chân dung của 
ông được làm nổi bật với phong cách chải nét giả khắc thép nhằm toát lên tính cách, tư duy và 
triết lý của ông.  

Bộ tem có khuôn khổ 32x43(mm), giá mặt 4.000 đồng, được cung ứng trên mạng lưới Bưu 
chính công cộng từ ngày 02/10/2019 đến ngày 30/6/2021.  

Việc phát hành đặc biệt Bộ tem “Kỷ niệm 150 năm sinh Mahatma Gandhi (1869-
1948)”không chỉ nhằm tưởng nhớ, tri ân và tôn vinh những lý tưởng của ông về hòa bình và 
phi bạo lực, cũng như những đóng góp to lớn của ông đối với cuộc đấu tranh giành tự do của 
Ấn Độ mà còn tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam - 
Ấn Độ.  

Mohandas Karamchand Gandhi (02/10/1869-30/01/1948) là người đã lãnh đạo phong trào độc 
lập Ấn Độ, là tượng đài vĩ đại của người dân Ấn Độ, được mọi người tôn kính gọi là 
Mahatma (Linh hồn vĩ đại). Trong suốt cuộc đời của mình, ông phản đối tất cả các hình thức 
khủng bố bạo lực, thay vào đó ông áp dụng những tiêu chuẩn đạo đức tối cao trong phong 
cách lãnh đạo. Phong cách sống của ông cũng đã truyền cảm hứng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và trong chuyến thăm Ấn Độ vào năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Tôi và những 
người khác có thể là những người cách mạng, nhưng chúng tôi đều là môn đồ của Mahatma 



Gandhi, dù trực tiếp hay gián tiếp, nhiều hơn hay ít hơn”. Ngày sinh của ông được Liên hiệp 
quốc chọn là ngày Quốc tế Bất bạo động. 

Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 5 bộ tem về Ấn Độ gồm: Bộ tem Kỷ niệm 100 
năm sinh Thủ tướng Ấn Độ J.Neru vào năm 1989 gồm 4 mẫu; Bộ tem Kỷ niệm 120 năm sinh 
Rơ-bin đơ-ra-nat Ta-go-rơ vào năm 1982; Bộ tem Thể thao Châu Á lần thứ 9 Niu Đê-li’82 
gồm 4 mẫu; Bộ tem Phong cảnh Châu Á năm 1996; và mới đây nhất là Bộ tem phát hành 
chung Việt Nam - Ấn Độ với chủ đề “Kiến trúc cổ” gồm 02 mẫu giới thiệu 02 công trình kiến 
trúc Tháp Sanchi (Ấn Độ) và Chùa Phổ Minh (Việt Nam) vào năm 2018. 

Phát biểu tại Lễ phát hành, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn cho biết, nhằm góp phần 
thể hiện sự tôn kính và tri ân công lao cống hiến vĩ đại của Mahatma Gandhi  đối với đất nước 
Ấn Độ, Bộ TT&TT Việt Nam phát hành Bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 150 năm sinh Mahatma 
Gandhi (1869-1948)” gồm 1 mẫu tem. Mẫu tem được thể hiện với ngôn ngữ hội hoạ đặc 
trưng, sự phối màu chặt chẽ, sự sáng tạo và đổi mới, hoạ sĩ đã thể hiện mẫu tem chân dung 
của Mahatma Gandhi giản dị nhưng nhân hậu, đầy lòng khoan dung và vị tha.  

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cũng cho rằng, với ngôn ngữ riêng hàm chứa nhiều ý nghĩa, 
nhiều thông tin, bộ tem sẽ là một thông điệp đa chiều, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác 
trên lĩnh vực TT&TT giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ cũng như trên tất cả các lĩnh vực như 
chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, quốc phòng an ninh, năng lượng, khoa học, văn 
hoá, giáo dục và ngoại giao nhân dân./. 



 

Nguồn: Báo Quảng Ninh    

Ngày đăng: 02/10/2019 
Mục: Tin tức 

Cán bộ bưu điện Bãi Cháy trả gần 25 triệu đồng cho người bỏ quên 

Vào giữa tháng 9/2019, chị Nguyễn Thị Liễu, Phó Bưu cục Bãi Cháy (Bưu điện TP Hạ 
Long) nhặt được 24.690.000 đồng của người lĩnh lương hưu bỏ quên. Chị đã tìm và bàn 
giao cho chủ nhân số tiền là bà Nguyễn Thị Thú, 67 tuổi, ở tổ 9, khu 7, phường Bãi Cháy 
(TP Hạ Long). 

 

Chị Nguyễn Thị Liễu, Phó Bưu cục Bãi Cháy (Bưu điện TP Hạ Long) bàn 
giao số tiền 24.690.000 đồng cho bà Nguyễn Thị Thú bỏ quên trong khi 

lĩnh lương hưu. 

Chị Liễu cho biết: “Vào khoảng 17 giờ, ngày 6/9/2019, sau khi phát lượng hưu xong cho 
người thụ hưởng, tại bàn làm việc của mình, tôi phát hiện dưới ghế ngồi có một chiếc túi nilon 
màu vàng được buộc sơ sài. Tôi cầm túi nilon lên định cho vào thùng rác nhưng thấy nó nặng 
liền mở ra xem thì trong đó có một bọc tiền. Nghĩ rằng số tiền này của người đến lĩnh lương 
hưu bỏ quên nên tôi xem danh sách, khoanh vùng những người đến lĩnh lương vào thời điểm 
đó. Sau đó tôi liên hệ qua thoại đến từng người hỏi xem ai bỏ quên. Còn những người không 
liên hệ được thì tôi nhờ cán bộ khu phố để hỏi thông tin”. 

Sau vài ngày thì tìm được chủ nhân số tiền trên là bà Nguyễn Thị Thú, 67 tuổi, trú tại tổ 9, 
khu 7, phường Bãi Cháy bỏ quên khi đến lĩnh lương hưu tại bưu cục. Qua xác minh, kiểm tra 
thông tin chính xác, vừa qua, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bưu điện tỉnh và Bưu điện TP 
Hạ Long, chị Nguyễn Thị Liễu đã bàn giao số tiền 24.690.000 đồng cho bà Nguyễn Thị Thú. 

Xúc động khi nhận lại số tiền bỏ quên, bà Nguyễn Thị Thú đã viết thư cảm ơn đến đội ngũ 
cán bộ ngành Bưu điện tỉnh và TP Hạ Long, luôn tận tâm, trách nhiệm, có nếp sống văn hóa, 
nhân văn, đậm tình người, đặc biệt là chị Nguyễn Thị Liễu. 



 

Nguồn: Báo Lạng Sơn  

Ngày đăng: 03/10/2019 
Mục: Xã hội  

Bưu điện tỉnh với lộ trình thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua thẻ 
chi trả 

Từ ngày 1/1/2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam mở rộng triển khai thực hiện chi trả qua thẻ chi trả trên phạm vi toàn quốc. Trên 
địa bàn tỉnh, Bưu điện tỉnh và BHXH tỉnh phối hợp thực hiện thí điểm cấp phát thẻ chi 
trả vào đầu tháng 10/2019. 

Thông thường, đối tượng đi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ phải cầm theo sổ hưu, sổ trợ 
cấp và các giấy tờ tùy thân. Qua một thời gian dài thực hiện đã bộc lộ bất cập là mất nhiều 
thời gian giải quyết chế độ do cán bộ ở các điểm chi trả phải kiểm tra các thông tin. Một bất 
cập nữa là nhiều đối tượng bảo quản không tốt giấy tờ nên sổ và các giấy tờ tùy thân bị rách, 
nhàu, khó trong việc đối chiếu, kiểm tra. 

 

Cán bộ Bưu điện tỉnh phối hợp với Bưu điện huyện Bình Gia tuyên truyền cho người dân 
trên địa bàn xã Tô Hiệu về chủ trương cấp phát thẻ chi trả 

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đối tượng, tạo thuận lợi cho người thụ 
hưởng, góp phần cải cách thủ tục hành chính, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã thực hiện 
thí điểm phát hành thẻ chi trả tại 2 tỉnh, thành từ năm 2017 và nhân rộng ra toàn quốc từ ngày 
1/1/2019. Theo đó, mỗi người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ được cấp miễn phí 1 thẻ. 
Thẻ được sử dụng để định danh người hưởng (hoặc người được ủy quyền) nhận lương hưu, 
trợ cấp BHXH tại các điểm giao dịch của bưu điện. Toàn bộ thông tin, dữ liệu chi trả và lịch 
sử giao dịch của người hưởng được lưu giữ trên hệ thống quản lý phần mềm của Tổng Công 
ty Bưu điện Việt Nam. Trước mắt, thẻ này thay thế phiếu lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hằng 
tháng cho đối tượng thụ hưởng. 

Bà Lê Thị Thu Hương, Trưởng phòng Nghiệp vụ – Kỹ thuật, Bưu điện tỉnh cho biết: Theo lộ 
trình, bắt đầu từ kỳ trả lương hưu tháng 9/2019, Bưu điện tỉnh đã triển khai việc tuyên truyền, 
thu thập kê khai thông tin của người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tại xã Tô Hiệu, huyện 
Bình Gia để tiến hành làm thẻ chi trả; tháng 10/2019 tiến hành cấp thẻ cho các đối tượng tại 
xã Tô Hiệu. Từ tháng 10/2019 trở đi sẽ tiếp tục triển khai tại các địa phương khác trên địa bàn 
huyện Bình Gia cũng như tại các điểm chi trả thuộc trung tâm các huyện, thành phố của tỉnh. 



Ông Hứa Văn Đạm, Giám đốc Bưu điện huyện Bình Gia cho biết: Qua tuyên truyền, 286 đối 
tượng trên địa bàn xã Tô Hiệu đều đồng tình ủng hộ và nhận thức được tính ưu việt của thẻ 
chi trả so với các giấy tờ thông thường cần có khi đến lĩnh chế độ như hiện nay, họ đều đăng 
ký nhận lương hưu và chế độ BHXH qua thẻ chi trả. Theo kế hoạch của Bưu điện tỉnh, vào kỳ 
lĩnh lương hưu ngày 8/10/2019 tới đây, Bưu điện tỉnh sẽ tổ chức cấp phát thẻ chi trả cho các 
đối tượng trên địa bàn xã Tô Hiệu và các đối tượng có thẻ chi trả sẽ sử dụng thẻ vào kỳ lĩnh 
lương hưu tháng 11/2019. 

Thẻ chi trả so với các giấy tờ thông thường hiện nay có ưu điểm nhỏ gọn, không bị rách nát, 
người hưởng không phải trả bất kỳ khoản phí nào khi sử dụng thẻ; không phải xuất trình giấy 
tờ tùy thân khi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH. Điểm ưu việt nữa là người hưởng có thể lĩnh 
tiền tại bất kỳ điểm bưu điện nào mà không giới hạn tại các điểm chi trả đã đăng ký trước… 

Hiện nay, trung bình mỗi tháng, Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả cho 26.851 người hưởng 
lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng với tổng số tiền trên 107 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 211 
điểm chi trả với 348 cán bộ, người lao động tham gia làm công tác chi trả. Với số đối tượng 
nhiều như hiện nay, việc quản lý đối tượng một cách khoa học, hiệu quả, góp phần giảm thủ 
tục hành chính thực sự là cần thiết. 

Bà Nông Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Việc chi trả lương hưu và trợ 
cấp BHXH qua thẻ nhằm hiện đại hóa công tác chi trả, giảm thủ tục hành chính, góp phần tạo 
điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong việc lĩnh lương hưu; tiết kiệm được thời gian, 
công sức đi lại của người dân. Cơ quan BHXH thì có thể tra cứu và quản lý thông tin người 
hưởng đã được cập nhật thường xuyên trên cơ sở dữ liệu của bưu điện. Song song với phương 
thức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua thẻ chi trả, phương thức chi trả qua thẻ ATM 
tiếp tục được duy trì để đảm bảo không ảnh hưởng đến việc nhận tiền lương của người hưởng. 
Bưu điện và BHXH tiếp tục làm tốt công tác truyền thông  để người hưởng có thể lựa chọn 
phương án lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH phù hợp và thuận tiện với bản thân. 

Với lộ trình cụ thể và việc xây dựng kế hoạch truyền thông bài bản, hy vọng rằng việc thực 
hiện chi trả lương hưu, chế độ BHXH cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh sẽ đảm bảo tiến độ 
đề ra. Đồng thời qua đó ngày càng nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng cũng như cải cách 
hành chính trong lĩnh vực này. 

THANH HUYỀN 

 


