
ĐIỂM BÁO 

 

Nguồn: Báo Nhân dân điện tử 

Ngày đăng: 03/08/2020 
Mục: Xã hội 

Do dịch Covid-19, năm tỉnh sẽ trả cùng lúc hai tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 

hội 

 

Cán bộ BHXH và Bưu điện TP Móng Cái, Quảng Ninh, chi trả tiền chế độ tại nhà trong tháng 

4 năm 2020 (Ảnh minh họa: Quang Thọ). 

Trong tháng 8, Bảo hiểm xã hội năm tỉnh, thành phố là Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa 

Thiên - Huế, Quảng Ngãi và Đắk Lắk thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 

hội tháng 8 và tháng 9 năm 2020 vào cùng một kỳ chi trả.  

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Công văn số 2453/BHXH-TCKT và 

2456/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và BHXH năm 

tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi và Đắk Lắk về việc 

chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tháng 8, 9 năm 2020 trong 

thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

Trước đó, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 2388/BHXH-TCKT về việc chi trả 

lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hằng tháng trong thời gian tiếp tục 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

Để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN cho người hưởng được đầy đủ, kịp thời 

và bảo đảm an toàn, phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, BHXH Việt Nam đề nghị Vietnam Post, BHXH năm tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng 

Nam, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi và Đắk Lắk thực hiện bổ sung một số nội dung. 

Cụ thể, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8 và tháng 9 năm 2020 vào cùng một kỳ chi 

trả.  

Cơ quan Bưu điện xây dựng các phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho 

người hưởng nhận bằng tiền mặt bảo đảm an toàn, không tập trung đông người theo đúng chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ. 



Công văn cũng đề nghị Vietnam Post và BHXH năm tỉnh nêu trên, nghiêm túc triển khai thực 

hiện thực hiện ngay các nội dung tại văn bản này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh kịp thời về BHXH Việt 

Nam để được hướng dẫn giải quyết. 

Đây là giải pháp được BHXH Việt Nam xử lý linh hoạt, kịp thời, nhằm bảo đảm quyền lợi và 

sự an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 

đang diễn biến đáng lo ngại tại khu vực một số tỉnh khu vực miền trung và Tây Nguyên.  

Trước đó, vào tháng 4 năm nay, để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, BHXH 

Việt Nam cũng đã chỉ đạo BHXH 63 tỉnh, thành phố phối hợp cơ quan bưu điện địa phương 

thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5 năm 2020 vào cùng một kỳ chi 

trả trong tháng 4. 

Theo Vietnam Post, trong kỳ chi trả tháng 7 năm 2020, cơ quan này đã thực hiện chi trả cho 

hơn 3,181 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng với kinh phí khoảng 

13.986 tỷ đồng. Trong số này, chi bằng tiền mặt cho gần 2,5 triệu người với số tiền khoảng 

9.973 tỷ đồng. Chi qua tài khoản cá nhân cho khoảng 706.000 người với số tiền khoảng 4.013 

tỷ đồng. 



 

Nguồn: Báo Tin tức 

Ngày đăng: 03/08/2020 
Mục: Xã hội 

5 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8- 9 vào cùng 

một kỳ 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có công văn gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt 

Nam và BHXH 5 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Quảng 

Ngãi và Đắk Lắk về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp 

(BHTN) tháng 8 và tháng 9/2020 trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19. 

 

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH phòng dịch COVID-19. 

Theo đó, trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, để 

công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN cho người hưởng được đầy đủ, kịp thời và 

đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH 5 tỉnh, thành phố: Đà 

Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi và Đắk Lắk thực hiện chi trả lương hưu, 

trợ cấp BHXH tháng 8 và tháng 9/2020 vào cùng một kỳ chi trả. 

Cơ quan Bưu điện xây dựng các phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, 

để người hưởng được nhận bằng tiền mặt đảm bảo an toàn, không tập trung đông người. 

Đây là giải pháp do BHXH Việt Nam đưa ra nhằm xử lý linh hoạt, kịp thời, đảm bảo quyền 

lợi và sự an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời điểm dịch bệnh 

COVID-19 đang diễn biến đáng lo ngại tại khu vực một số tỉnh khu vực miền Trung và Tây 

Nguyên. 

Trước đó, vào tháng 4 năm nay, để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, 

BHXH Việt Nam cũng đã chỉ đạo BHXH 63 tỉnh, thành phố phối hợp với Bưu điện tỉnh thực 

hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5 năm 2020 vào cùng một kỳ chi trả 

trong tháng 4. 

Theo báo cáo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trong kỳ chi trả tháng 7/2020, cơ quan 

Bưu điện đã thực hiện chi trả cho khoảng 3.181.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH 

hàng tháng với tổng số tiền khoảng 13.986 tỷ đồng, trong đó: Chi bằng tiền mặt cho khoảng 



2.475.000 người với số tiền khoảng 9.973 tỷ đồng; Chi qua tài khoản cá nhân cho khoảng 

706.000 người với số tiền khoảng 4.013 tỷ đồng. 



 

Nguồn: Báo Thừ thiên Huế online 

Ngày đăng: 04/08/2020 
Mục: Cải cách hành chính 

Tiếp tục tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 

chính công ích 

Tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch 

vụ bưu chính công ích (BCCI), góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính 

quyền trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện TTHC thông qua hệ 

thống BCCI, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho tổ chức, cá nhân là chỉ đạo của 

Chủ tịch UBND tỉnh ngày 4/8. 

 

Khách hàng đăng ký dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền phổ biến sâu 

rộng về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI để tổ chức, cá nhân 

hiểu rõ và sử dụng dịch vụ trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử các 

ngành, địa phương. 

Rà soát TTHC phát sinh nhiều giao dịch, tổng hợp và đề xuất bổ sung vào danh mục TTHC 

tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thông qua dịch vụ BCCI. Kết nối hệ thống thông tin cổng dịch vụ 

công tỉnh với hệ thống thông tin VNPost qua trục quốc gia NGSP, phục vụ tiếp nhận hồ sơ, 

trả kết quả TTHC qua dịch vụ BCCI để mang lại hiệu quả cao hơn trong giải quyết TTHC cho 

người dân và doanh nghiệp. 

Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất chính sách, biện pháp khai 

thác, sử dụng hiệu quả mạng bưu chính công cộng, chú trọng đến việc triển khai cung ứng 

dịch vụ hành chính công qua dịch vụ BCCI. 

Tin, ảnh: Thái Sơn 
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Nguồn: Báo Vietnamnet 

Ngày đăng: 04/08/2020 
Mục: Đời sống 

Miền Trung, Tây Nguyên: Nhận cùng lúc lương hưu tháng 8, 9 

BHXH 5 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi và Đắk Lắk 

sẽ thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8 và tháng 9/2020 vào cùng một kỳ chi 

trả. 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có công văn gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 

và BHXH 5 tỉnh, thành phố miền Trung, Tây Nguyên về việc chi trả lương hưu, trợ cấp 

BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tháng 8, 9/2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

Theo đó, để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN cho người hưởng được đầy đủ, 

kịp thời và đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH 5 tỉnh, thành 

phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi và Đắk Lắk chi trả lương hưu, trợ 

cấp BHXH tháng 8 và tháng 9/2020 vào cùng một kỳ chi trả. 

Cơ quan Bưu điện xây dựng các phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho 

người hưởng nhận bằng tiền mặt đảm bảo an toàn, không được tập trung đông người theo 

đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Tăng cường các biện pháp phòng dịch COVID-19 tại các điểm chi trả lương hưu, trợ cấp 

BHXH 

  

Theo BHXH Việt Nam, đây là giải pháp xử lý linh hoạt, kịp thời, nhằm đảm bảo quyền lợi và 

sự an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 

đang diễn biến đáng lo ngại tại khu vực một số tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên. 

Trước đó, vào tháng 4/2020 để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, BHXH 

Việt Nam cũng đã chỉ đạo BHXH 63 tỉnh, thành phố phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện chi 

trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 vào cùng một kỳ chi trả trong tháng 

4/2020. 

https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2020/08/04/08/mien-trung-tay-nguyen-nhan-cung-luc-luong-huu-thang-8-9.jpg


 

Nguồn: Báo Đấu thầu 

Ngày đăng: 04/08/2020 
Mục: Tài chính 

Tháng 7/2020, Bưu điện chi trả 13.986 tỷ đồng lương hưu, trợ cấp BHXH 

Theo báo cáo của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, trong kỳ chi trả tháng 7/2020, cơ 

quan bưu điện đã thực hiện chi trả cho khoảng 3.181.000 người hưởng lương hưu, trợ 

cấp BHXH hàng tháng với tổng số tiền khoảng 13.986 tỷ đồng. 

 

Tháng 7, Bưu điện đã thực hiện chi trả cho khoảng 3.181.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH 

Trong đó, chi bằng tiền mặt cho khoảng 2.475.000 người với số tiền khoảng 9.973 tỷ đồng; 

chi qua tài khoản cá nhân cho khoảng 706.000 người với số tiền khoảng 4.013 tỷ đồng. 

Để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, mới đây, BHXH Việt 

Nam đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH 5 tỉnh, thành phố, gồm: Đà Nẵng, 

Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi và Đắk Lắk tiếp tục chi trả lương hưu, trợ cấp 

BHXH tháng 8 và tháng 9/2020 thực hiện vào cùng một kỳ chi trả. Cơ quan bưu điện xây 

dựng các phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng nhận bằng 

tiền mặt đảm bảo an toàn, không được tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Trước đó, vào tháng 4 năm nay, để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, 

BHXH Việt Nam cũng đã chỉ đạo BHXH 63 tỉnh, thành phố phối hợp với Bưu điện tỉnh thực 

hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5 năm 2020 vào cùng một kỳ chi trả 

trong tháng 4. 

 



 

Nguồn: Báo Bắc Giang 

Ngày đăng: 04/08/2020 
Mục: Xã hội 

Bắc Giang: Nâng tỷ lệ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích 

Gửi hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua bưu chính công 

ích (BCCI) giúp các tổ chức, cá nhân tiết kiệm thời gian và góp phần tăng hiệu quả 

cải cách hành chính. Vì vậy rất cần sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan, đơn vị để 

nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ.  

Người dân e ngại 

Đến thời điểm hiện tại có 1.742 TTHC thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ 

BCCI, trong đó được phân chia rõ theo thẩm quyền của từng cấp tỉnh, huyện, xã. Tại hầu 

hết các điểm phục vụ đều đã niêm yết đầy đủ thông tin liên quan đến việc cung ứng dịch vụ 

như: Bảng cước dịch vụ, bảng quy định chất lượng dịch vụ, danh mục tài liệu nhận hồ sơ, 

trả kết quả TTHC qua dịch vụ BCCI. 

 

Giải quyết TTHC cho người dân tại bộ phận một cửa xã Tân Tiến (TP Bắc Giang).  

Theo bà Nguyễn Hải Yến, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Kế hoạch - Kinh doanh (Bưu 

điện tỉnh Bắc Giang), việc nộp hồ sơ, nhận kết quả qua BCCI rất thuận lợi. Khi có nhu cầu 

giải quyết TTHC, người dân có thể tới các điểm văn hóa xã, bưu điện gần nhất để nhân 

viên bưu điện tư vấn, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ. Sau đó, sẽ chuyển đến các cơ quan hành chính 

theo yêu cầu của người dân, đồng thời tiếp tục kiểm tra, đối chiếu. Đến ngày hẹn, nhân 

viên Bưu điện sẽ tới nhận kết quả và nhanh chóng chuyển phát chính xác, an toàn tới địa 

chỉ khách hàng yêu cầu. 

Mặc dù vậy hiện nay tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ BCCI còn ít. Thống kê từ Bưu điện 

tỉnh, 6 tháng đầu năm, số hồ sơ tiếp nhận (hồ sơ 1 chiều) là 51,2 nghìn, tỷ lệ 5,6%; trả kết 

quả (hồ sơ 1 chiều) là hơn 143,3 nghìn hồ sơ, tỷ lệ 19,6%. Riêng dịch vụ tiếp  nhận và trả 

kết quả (hồ sơ 2 chiều) số lượng còn ít. 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang là nơi tập trung tiếp nhận, giải quyết 

TTHC của 22 sở, ngành, cơ quan. Tại đây có cán bộ của Bưu điện tỉnh trực thường xuyên 

để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ. Trong 7 tháng đầu năm, tỷ lệ hồ 

sơ sử dụng BCCI (tiếp nhận hoặc trả kết quả) ở Trung tâm là 10,4%.   

Một số sở, ngành không phát sinh hồ sơ BCCI như: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Bảo hiểm xã hội tỉnh. Anh Nguyễn Văn Tuấn, ở xã Lan Giới 

http://imgs.baobacgiang.com.vn/2020/08/04/08/20200804081023-04.jpg


(Tân Yên) đến nhận kết quả thủ tục cấp lại giấy phép lái xe ô tô cho biết: “Tôi cũng được 

cán bộ giới thiệu về dịch vụ BCCI nhưng tôi vẫn muốn đến trực tiếp để lấy cho yên tâm”.  

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Giám đốc Bưu điện huyện Lục Ngạn, từ năm 2018, đơn vị 

đã cử một cán bộ trực tại bộ phận một cửa huyện để tuyên truyền, hướng dẫn và cung cấp 

dịch vụ BCCI cho người dân trong giải quyết TTHC. Tuy nhiên sau một thời gian hoạt 

động, người dân không mặn mà, lượng hồ sơ phát sinh giao dịch rất thấp nên Bưu điện 

đành điều cán bộ trở lại đơn vị. 

Tìm giải pháp khắc phục 

Đánh giá của cơ quan chuyên môn, nguyên nhân khiến số hồ sơ sử dụng dịch vụ BCCI thấp 

là do phần lớn người dân vẫn tâm lý e ngại, sợ mất giấy tờ gốc nên trực tiếp đến các cơ 

quan giải quyết TTHC. Công tác thông tin tuyên truyền chưa sâu rộng, nhiều người dân 

không nắm được lợi ích của BCCI.  

Cùng đó, danh mục TTHC gửi qua dịch vụ BCCI chưa nhiều, chỉ tập trung tại các sở, ban, 

ngành cấp tỉnh, chưa mở rộng phạm vi cấp huyện, cấp xã nên số hồ sơ phát sinh ở cơ sở 

còn ít (trừ một số dịch vụ Bưu điện ký thỏa thuận riêng như: Bảo hiểm xã hội, Chứng minh 

nhân dân, phí phạt giao thông). 

Ông Vũ Văn Tưởng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng, các thủ tục liên 

quan đến lĩnh vực đất đai có giấy tờ mang giá trị tài sản lớn, người dân lo xảy ra thất lạc 

nên không sử dụng. Còn những hồ sơ về môi trường thì thường do các đơn vị tư vấn trên 

địa bàn TP Bắc Giang thực hiện nên họ vẫn đến trực tiếp Trung tâm Phục  vụ hành chính 

công tỉnh để giao dịch.  

Để khắc phục tình trạng có ít hồ sơ thực hiện qua BCCI, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và 

một số ngành cho biết, đơn vị sẽ tăng cường tuyên truyền tới tổ chức, công dân khi đến 

giao dịch để người dân yên tâm sử dụng dịch vụ. 

Được biết, mục tiêu của Bắc Giang đến hết năm 2020 có 15% hồ sơ sử dụng BCCI trên 

tổng số hồ sơ tiếp nhận. Để làm được điều này, bà Lê Thị Bích Liên, Phó Giám đốc Bưu 

điện tỉnh Bắc Giang cho rằng cần đẩy mạnh tuyên truyền về dịch vụ tới đông đảo nhân dân 

qua các kênh thông tin đại chúng, nhất là bà con ở vùng sâu, xa. Cùng đó nâng cao chất 

lượng cung cấp dịch vụ của các đơn vị. 

Cùng đó kiến nghị UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo triển khai định danh xác thực điện tử 

cho người dân trên địa bàn thông qua tổ chức bưu điện; bổ sung thêm các danh mục được 

cung cấp qua dịch vụ BCCI cấp huyện, xã nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình 

điểm bưu điện – văn hóa xã. 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ 

quan hành chính nhà nước phối hợp với Bưu điện tiếp tục đào tạo, tập huấn cho nhân viên 

Bưu điện về nghiệp vụ, cách thức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 để nhân viên Bưu 

điện nắm rõ, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại các điểm giao dịch của  

Bưu điện.  

Tiếp tục hỗ trợ giải pháp công nghệ thông tin để kết nối trực tiếp tài khoản Postid của Bưu 

điện với cổng dịch vụ công của tỉnh, giúp người dân vào đăng nhập đơn giản, trực quan dễ 

hiểu khi có nhu cầu gửi hồ sơ trực tuyến qua đường bưu điện.  



 

Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam 

Ngày đăng: 04/08/2020 
Mục: Dân sinh 

Gộp trả lương hưu 2 tháng 8 và 9 tại 5 tỉnh để thực hiện giãn cách 

5 tỉnh, thành phố là Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi và Đắk Lắk sẽ 

thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 8 và tháng 9 vào cùng một 

kỳ. 

 

Ảnh minh họa. 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bảo 

hiểm xã hội 5 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi và Đắk 

Lắk về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 8, 9 trong 

thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covdi-19. 

Để công tác chi trả cho người hưởng được đầy đủ, kịp thời và đảm bảo an toàn, phòng, chống 

dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các địa phương 

trên thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 8 và tháng 9 vào cùng một kỳ 

chi trả. 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị cơ quan bưu điện xây dựng các phương án tổ chức chi trả 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người hưởng nhận bằng tiền mặt đảm bảo an toàn, 

không được tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Việc gộp hai tháng vào cùng một kỳ chi trả là giải pháp được Bảo hiểm xã hội Việt Nam xử lý 

linh hoạt, kịp thời, nhằm đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ 

cấp bảo hiểm xã hội trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến đáng lo ngại tại khu 

vực một số tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên. 

Trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã chỉ đạo bảo hiểm xã hội 63 tỉnh, thành phố phối 

hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4 và tháng 5 

vào cùng một kỳ chi trả trong tháng 4. 

Theo báo cáo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trong kỳ chi trả tháng 7, cơ quan Bưu 

điện thực hiện chi trả cho khoảng 3.181.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng 

tháng với tổng số tiền khoảng 13.986 tỉ đồng. Trong đó, chi bằng tiền mặt cho khoảng trên 2,4 

triệu người, với số tiền khoảng 9.973 tỉ đồng. Chi trả qua ngân hàng khoảng 706.000 người 

với số tiền khoảng 4.013 tỉ đồng.  



 

Nguồn: Báo Giao thông 

Ngày đăng: 04/08/2020 
Mục: Đời sống 

Chi trả gộp 2 tháng 8, 9 lương hưu, trợ cấp BHXH tại 5 tỉnh miền Trung 

BHXH Việt Nam chi trả gộp 2 tháng 8 và 9 lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất 

nghiệp cho người hưởng ở 5 tỉnh miền Trung đang dịch Covid-19. 

 

BHXH các tỉnh thành thực hiên nghiêm túc phòng dịch Covid -19 trong chi trả lương hưu, trợ 

cấp BHXH... cho người hưởng 

BHXH Việt Nam vừa có công văn gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH 5 tỉnh, 

thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi và Đắk Lắk về việc chi trả 

lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tháng 8, 9/2020 trong thời gian tiếp 

tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

Theo đó, thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8 và tháng 9/2020 vào cùng một 

kỳ chi trả. Đồng thời, cơ quan Bưu điện xây dựng các phương án tổ chức chi trả lương hưu, 

trợ cấp BHXH cho người hưởng nhận bằng tiền mặt đảm bảo an toàn, không được tập trung 

đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Công văn cũng đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH 5 tỉnh nêu trên, nghiêm 

túc triển khai thực hiện thực hiện ngay các nội dung tại văn bản này, trong quá trình thực hiện 

nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn giải 

quyết. 

Đây là giải pháp được BHXH Việt Nam xử lý linh hoạt, kịp thời, nhằm đảm bảo quyền lợi và 

sự an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 

đang diễn biến đáng lo ngại tại khu vực một số tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên. 

Trước đó, vào tháng 4 năm nay, để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, BHXH 

Việt Nam cũng đã chỉ đạo BHXH 63 tỉnh, thành phố phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện chi 

trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5 năm 2020 vào cùng một kỳ chi trả trong 

tháng 4. 

Theo báo cáo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trong kỳ chi trả tháng 7/2020, cơ quan 

Bưu điện đã thực hiện chi trả cho khoảng 3.181.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH 

hàng tháng với tổng số tiền khoảng 13.986 tỷ đồng, trong đó: Chi bằng tiền mặt cho khoảng 

https://www.baogiaothong.vn/virus-corona-viem-phoi-trung-quoc-channel405/


2.475.000 người với số tiền khoảng 9.973 tỷ đồng; Chi qua tài khoản cá nhân cho khoảng 

706.000 người với số tiền khoảng 4.013 tỷ đồng 



 

Nguồn: Báo Xây dựng 

Ngày đăng: 04/08/2020 
Mục: Xã hội  

Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 8 và 9 tại một số tỉnh miền Trung, Tây 

Nguyên 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có công văn gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt 

Nam và BHXH 5 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Quảng 

Ngãi và Đắk Lắk về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp 

(BHTN) tháng 8 và 9 năm 2020 trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19. 

 

Theo đó,  cơ quan Bưu điện xây dựng các phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp 

BHXH  hai tháng 8 và 9 năm 2020 trong kỳ chi trả tháng 8 cho người hưởng nhận bằng tiền 

mặt đảm bảo an toàn, không được tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Công văn cũng đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH 5 tỉnh nêu trên, nghiêm 

túc triển khai thực hiện thực hiện ngay các nội dung tại văn bản này. Trong quá trình thực 

hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn 

giải quyết. 

Đây là giải pháp được BHXH Việt Nam xử lý linh hoạt, kịp thời, nhằm đảm bảo quyền lợi và 

sự an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 

đang diễn biến đáng lo ngại tại khu vực một số tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên. 

Trước đó, vào tháng 4 năm nay, để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, BHXH 

Việt Nam cũng đã chỉ đạo BHXH 63 tỉnh, thành phố phối hợp với bưu điện tỉnh thực hiện chi 

trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5 năm 2020 vào cùng một kỳ chi trả trong 

tháng 4. 

Theo báo cáo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, trong kỳ chi trả tháng 7/2020, cơ quan 

bưu điện đã thực hiện chi trả cho khoảng 3.181.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH 

hàng tháng với tổng số tiền khoảng 13.986 tỷ đồng. Trong đó chi bằng tiền mặt cho khoảng 

2.475.000 người với số tiền khoảng 9.973 tỷ đồng; Chi qua tài khoản cá nhân cho khoảng 

706.000 người với số tiền khoảng 4.013 tỷ đồng. 



 

Nguồn: Báo Hải quan 

Ngày đăng: 04/08/2020 
Mục: Đời sống – Đô thị 

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8, 9 vào cùng một kỳ cho 5 tỉnh miền Trung, 

Tây Nguyên 

Trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, 5 tỉnh, thành 

phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi và Đắk Lắk sẽ được nhận lương 

hưu, trợ cấp BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp tháng 8, 9/2020 trong cùng 1 lần chi trả. 

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh Tiền Giang chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại điểm chi trả. 

Ảnh: BHXH VN. 

Tiếp theo Công văn số 2388/BHXH-TCKT của BHXH Việt Nam về việc chi trả lương hưu, 

trợ cấp BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, 

BHTN cho người hưởng được đầy đủ, kịp thời và đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch theo 

đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty 

Bưu điện Việt Nam, BHXH 5 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, 

Quảng Ngãi và Đắk Lắk chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8 và tháng 9/2020 vào cùng 

một kỳ chi trả. 

Cơ quan Bưu điện xây dựng các phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho 

người hưởng nhận bằng tiền mặt đảm bảo an toàn, không được tập trung đông người theo 

đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Đây là giải pháp được BHXH Việt Nam xử lý linh hoạt, kịp thời, nhằm đảm bảo quyền lợi và 

sự an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 

đang diễn biến đáng lo ngại tại khu vực một số tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên. 

Trước đó, vào tháng 4 năm nay, để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, 

BHXH Việt Nam cũng đã chỉ đạo BHXH 63 tỉnh, thành phố phối hợp với Bưu điện tỉnh thực 

hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5 năm 2020 vào cùng một kỳ chi trả 

trong tháng 4. 



Theo báo cáo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trong kỳ chi trả tháng 7/2020, cơ quan 

Bưu điện đã thực hiện chi trả cho khoảng 3.181.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH 

hàng tháng với tổng số tiền khoảng 13.986 tỷ đồng, trong đó: Chi bằng tiền mặt cho khoảng 

2.475.000 người với số tiền khoảng 9.973 tỷ đồng; Chi qua tài khoản cá nhân cho khoảng 

706.000 người với số tiền khoảng 4.013 tỷ đồng. 

Xuân Thảo 



 

Nguồn: Báo Sức khỏe & Đời sống 

Ngày đăng: 04/08/2020 
Mục: Kinh tế 

Dịch COVID-19: Đà Nẵng và 4 địa phương khác được gộp chi trả lương hưu tháng 8 và 

9/2020 

BHXH Việt Nam để nghị các đơn vị liên quan thực hiện chi trả gộp 2 tháng 8 và 9 lương 

hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người hưởng ở 5 tỉnh, thành phố: Đà 

Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi và Đắk Lắk 

BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 2453/BHXH-TCKT và 2456/BHXH-TCKT gửi Tổng 

Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH 5 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên 

- Huế, Quảng Ngãi và Đắk Lắk về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất 

nghiệp (BHTN) tháng 8, 9/2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19. 

Theo đó, tiếp theo Công văn số 2388/BHXH-TCKT ngày 28/7/2020 của BHXH Việt Nam về 

việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hằng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, 

BHTN cho người hưởng được đầy đủ, kịp thời và đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch theo 

đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty 

Bưu điện Việt Nam, BHXH 5 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, 

Quảng Ngãi và Đắk Lắk thực hiện bổ sung một số nội dung sau: 

- Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8 và tháng 9/2020 vào cùng một kỳ chi trả. 

 

Tăng cường các biện pháp phòng dịch COVID-19 tại các điểm chi trả lương hưu, trợ cấp 

BHXH 

- Cơ quan Bưu điện xây dựng các phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho 

người hưởng nhận bằng tiền mặt đảm bảo an toàn, không được tập trung đông người theo 

đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Công văn cũng đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH 5 tỉnh nêu trên, nghiêm 

túc triển khai thực hiện thực hiện ngay các nội dung tại văn bản này, trong quá trình thực hiện 

nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn giải 

quyết. 



Đây là giải pháp được BHXH Việt Nam xử lý linh hoạt, kịp thời, nhằm đảm bảo quyền lợi và 

sự an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 

đang diễn biến đáng lo ngại tại khu vực một số tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên. 

Trước đó, vào tháng 4 năm nay, để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, 

BHXH Việt Nam cũng đã chỉ đạo BHXH 63 tỉnh, thành phố phối hợp với Bưu điện tỉnh thực 

hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5 năm 2020 vào cùng một kỳ chi trả 

trong tháng 4. 

Theo báo cáo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trong kỳ chi trả tháng 7/2020, cơ quan 

Bưu điện đã thực hiện chi trả cho khoảng 3.181.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH 

hàng tháng với tổng số tiền khoảng 13.986 tỷ đồng, trong đó: Chi bằng tiền mặt cho khoảng 

2.475.000 người với số tiền khoảng 9.973 tỷ đồng; Chi qua tài khoản cá nhân cho khoảng 

706.000 người với số tiền khoảng 4.013 tỷ đồng 

Thái Bình 



 

Nguồn: Báo Văn hóa 

Ngày đăng: 04/08/2020 
Mục: Xã hội 

Đến tận nhà chi trả lương hưu, BHXH cho người dân bị giãn cách xã hội 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, thực hiện Tổng 

Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã ký ban hành Công văn số 

2388/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố 

về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hằng 

tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. 

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu, BHXH các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Bưu 

điện tỉnh báo cáo UBND tỉnh phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 

8.2020 và các tháng tiếp theo, đề xuất các biện pháp phòng chống dịch tại các điểm chi trả và 

thời gian chi trả trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp 

với từng địa bàn có nguy cơ cao, địa bàn có nguy cơ và địa bàn có mức nguy cơ thấp đảm bảo 

an toàn cho người hưởng. 

 

Đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi chi trả lương tại nhà cho người dân bị giãn cách xã hội 

Riêng địa bàn có nguy cơ cao phải thực hiện giãn cách xã hội, các địa phương triển khai xây 

dựng phương án tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng. Đồng thời, hai ngành phải tuyên 

truyền sâu rộng các nội dung thay đổi về phương thức, thời gian, địa điểm chi trả cho người 

hưởng biết để phối hợp thực hiện. Tại điểm chi trả, nhân viên chi trả và người hưởng phải đeo 

khẩu trang, sát khuẩn. 

BHXH Việt Nam cũng đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các Bưu điện tỉnh, 

thành phố tích cực phối hợp với BHXH tỉnh, sớm thông báo cho người hưởng về những thay 

đổi trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN; thực hiện tốt các biện pháp 

phòng, chống dịch tại các điểm chi trả; tăng cường nhân viên chi trả, bố trí thêm bàn chi trả để 

giảm thời gian chờ đợi của người hưởng, không để tập trung quá đông người theo đúng tinh 

thần Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Trước đó, trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 vào tháng 3-4.2020, BHXH Việt 

Nam đã kịp thời, chủ động ban hành các công văn gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và 

BHXH các tỉnh, thành phố nhằm đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời, an toàn cho người hưởng 

lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện chi trả 

lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp tháng 4-5.2020 vào cùng một kỳ chi trả qua hệ 



thống Bưu điện; đồng thời khẩn trương, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, đặc biệt trong 

lĩnh vực khám chữa bệnh BHYT; hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp (DN) trong 

khai báo y tế điện tử, đóng nộp BHXH, BHYT; hỗ trợ DN, đơn vị giảm gánh nặng khi thực 

hiện tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các DN bị ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19; đảm bảo chi trả đầy đủ các chế độ BHTN cho người lao động bị thất nghiệp do 

dịch bệnh gây ra… 

 

 

 


