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Chi trả lương hưu “Niềm vui” trao gửi đến tận nhà giữa mùa dịch COVID -19 

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP.Hà Nội về việc quyết liệt thực 
hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID -19, BHXH và Bưu điện Hà Nội đã xây 
dựng phương án tổ chức chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH 2 tháng (tháng 4-5/2020) 
cho người hưởng bằng tiền mặt tại nhà, bắt đầu từ ngày 16/4. Việc chi trả trong ngày 
đầu tiên đã bảo đảm an toàn, chu đáo, kịp thời tới người hưởng. 

Những “niềm vui” trao gửi đến tận nhà 

Đúng 7 giờ 30 phút sáng, chúng tôi có mặt tại nhà ông Nguyễn Ngọc Nga- Khu tập thể 79 Lý 
Nam Đế (phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm), chứng kiến nhân viên Bưu điện chi trả lương 
hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt cho vợ chồng ông Nga. Theo quan sát của chúng tôi, tuy 
việc chi trả diễn ra tại nhà riêng, nhưng các quy trình chi trả, kiểm tra đối soát vẫn được thực 
hiện theo đúng quy định. Đồng thời, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, người hưởng và 
nhân viên Bưu điện đều được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang trong suốt quá trình chi trả. Bên 
cạnh đó, với sự góp mặt của đại diện của chính quyền và Công an sở tại đã giúp việc chi trả 
tuyệt đối an toàn. 

  

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Nga cho biết, trước đây ông và các cán bộ hưu 
trí thường tập trung lĩnh lương hưu tại Hội trường Nhà Văn hóa của khu tập thể, mỗi lần như 
vậy thường tập trung với số lượng đông từ 40-50 người. Đến nay, thực hiện theo Chỉ thị số 16 
của Thủ tướng Chính phủ về “giãn cách xã hội”, việc được chi trả lương hưu tại nhà đã mang 
lại rất nhiều thuận lợi cho ông như: Hạn chế phải đi ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết, 
giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh tật... 

“Nhân dịp này, tôi xin gửi lời cảm ơn Đảng, Chính phủ, cơ quan BHXH và Bưu điện cùng 
chính quyền địa phương đã quan tâm đến đời sống và tạo điều kiện cho những cán bộ hưu trí 
như chúng tôi được nhận lương hưu tại nhà đầy đủ trong 2 tháng, thể hiện một chủ trương rất 
nhân văn, tạo điều kiện cho người cao tuổi như chúng tôi được sống vui, sống khỏe…”- ông 
Nga chia sẻ. 

 
Tiếp tục liên hệ với BHXH quận Cầu Giấy, chúng tôi theo chân các cán bộ của BHXH quận 



và nhân viên Bưu điện đến chi trả cho các cán bộ hưu trí tại phường Dịch Vọng và Dịch Vọng 
Hậu. Trực tiếp chứng kiến, chúng tôi cảm nhận rõ những vất vả trong công việc mà các nhân 
viên chi trả đang thực hiện. Họ phải đi đến từng nhà phát lương, phải liên tục liên lạc với 
người hưởng qua điện thoại, kết hợp với sự chỉ dẫn, hỗ trợ dẫn đường của Bí thư Chi bộ và Tổ 
trưởng Tổ dân phố. Tuy nhiên, những nhân viên chi trả của Bưu điện vẫn vui vẻ vượt qua khó 
khăn để hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo chi trả cho người dân kịp thời, đầy đủ. 

Đăng ký nhận lương hưu tại nhà qua trang web của Bưu điện, ông Thân Văn Thuật- Tổ dân 
phố số 1 (phường Dịch Vọng) vui vẻ nói: “Việc chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH 2 tháng 
cho người hưởng bằng tiền mặt tại nhà là rất tốt, phù hợp với những người cao tuổi, đặc biệt 
trong giai đoạn cao điểm cả nước phòng chống dịch COVID -19 như hiện nay…”. 

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các nhân viên chi trả, ông Phạm Văn Bình- cán bộ 
quân đội nghỉ hưu (phường Dịch Vọng Hậu) bày tỏ hy vọng dịch bệnh COVID -19 sớm chấm 
dứt, để quá trình chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của các nhân viên Bưu điện được thuận lợi 
hơn. 
Còn với những suy nghĩ rất “dung dị” của một người phụ nữ trong gia đình, ngoài việc cảm 
thấy phấn khởi, yên tâm vì được nhận lương hưu tại nhà, bà Lương Thị Thoa- Tập thể Đại 
học Sư phạm (phường Dịch Vọng Hậu) lại hơi băn khoăn, lo lắng với suy nghĩ về vấn đề phải 
cân đối, phân bổ lương hưu thật hợp lý, đảm bảo cho nhu cầu sinh hoạt, chi tiêu trong gia đình 
2 tháng tới. 

Trước ngày chi trả, nhân viên Bưu điện sẽ liên hệ với Tổ trưởng dân phố hoặc Tổ trưởng hưu, 
Bí thư Chi bộ của địa bàn để đảm bảo phối hợp hỗ trợ cung cấp thông tin địa chỉ người 
hưởng; đồng thời đảm bảo chi trả đúng đối tượng. Khi nhận tiền, người hưởng xuất trình 
Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh, Thẻ chi trả và thực hiện ký nhận tiền trên 
danh sách. 

Chị Diệp Thị Minh Nguyệt- nhân viên Bưu điện Trung tâm 3 cho biết, khi thực hiện chi trả tại 
nhà, hệ thống Bưu điện đã thực hiện truyền thông đến từng khu dân cư, từng tổ dân phố để 
người hưởng đăng ký qua các kênh như website, điện thoại… “Ngày đầu tiên khi thực hiện 
chi trả tại nhà, tôi cũng có chút lo lắng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, công tác chi trả diễn ra 
khá thuận lợi và chúng tôi luôn cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo an toàn, 
chính xác và đầy đủ đến tay người nhận…”- chị Nguyệt bộc bạch 

Đảm bảo chi trả an toàn, kịp thời 

Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có hơn 581.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng 
tháng. Trong đó, có hơn 440.000 người nhận trực tiếp bằng tiền mặt. Tổng số tiền phải chi trả 
đợt này là hơn 3,9 ngàn tỷ đồng trong thời gian từ 16/4 đến 10/5/2020. 

 

Để đảm bảo chi trả an toàn, chu đáo, kịp thời tới người hưởng, BHXH Hà Nội đã phối hợp 
với Bưu điện Thành phố và các địa phương thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống truyền 
thanh xã, phường, thị trấn về phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà trong thời 
gian phòng chống dịch COVID -19. Đồng thời, đại diện các ngành, đoàn thể, cơ quan chức 
năng cấp xã, phường, thị trấn cũng tích cực phối hợp và hỗ trợ Bưu điện Thành phố xây dựng 
kế hoạch chi trả chi tiết đến từng tuyến phố, từng địa bàn. Trên cơ sở đó, kiểm tra, thu thập, 
bổ sung thông tin, thông báo cho người hưởng lịch chi trả, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết, 
đảm bảo cho việc chi trả được thuận tiện. 

Bên cạnh đó, BHXH Hà Nội cũng đã cung cấp danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 
hàng tháng theo mẫu C72-HD cho cơ quan Bưu điện theo đúng quy định. Đảm bảo kinh phí 
chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH để Bưu điện Thành phố tổ chức thực hiện. Ngoài ra, BHXH 
Hà Nội cũng chỉ đạo BHXH các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với Bưu điện Trung 



tâm, Bưu điện huyện trong thực hiện rà soát, thu thập bổ sung thông tin người hưởng bằng 
tiền mặt. Phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát việc chi trả, kịp thời tháo gỡ những vướng 
mắc phát sinh và nắm bắt ý kiến đánh giá của người hưởng. Tiếp tục tuyên truyền rộng rãi, 
tạo sự đồng thuận xã hội trong việc chi trả gắn với việc thực hiện nghiêm quy định giãn cách 
xã hội để phòng chống dịch COVID -19. 

Ngoài ra, theo đề nghị của Bưu điện Hà Nội, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an 
Thành phố Hà Nội, Phòng PA03 (Công an Thành phố) đã có văn bản đề nghị Trưởng Công an 
các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Công an các phường, xã phối hợp với các tổ công tác của Bưu 
điện kịp thời triển khai phương án tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa 
bàn trong thời gian chi trả. 
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Hà Nội: Chi trả gần 4.000 tỷ đồng lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà cho người hưởng 

Thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, từ ngày 16/4, BHXH TP và 
Bưu điện TP Hà Nội phối hợp cử nhân viên bưu điện “đi từng ngõ, gõ từng nhà” trên 
địa bàn Thủ đô để trực tiếp phát lương hưu và trợ cấp BHXH tận tay người hưởng.  

 “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” 

BHXH TP Hà Nội cho biết, hiện Hà Nội có hơn 581.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp 
BHXH trong tháng 4 và tháng 5/2020 với tổng số tiền trên 2.000 tỷ đồng/tháng. Theo đó, bắt 
đầu từ ngày 16/4 đến ngày 10/5/2020, nhân viên Bưu điện sẽ đến từng nhà để chi trả lương 
hưu, trợ cấp BHXH mà không thu bất kỳ khoản phí nào.  

Đối với trường hợp chưa chi trả được tại nhà do người hưởng đi vắng, cư trú khác địa bàn 
hoặc người hưởng nhận theo hình thức ủy quyền thì sẽ nhận tiền tại các Bưu cục theo Giấy 
thông báo hẹn của cơ quan Bưu điện có ghi rõ: ngày, giờ, tên và địa chỉ điểm/bưu cục chi trả; 
họ tên và số điện thoại của nhân viên chi trả. 

Những tháng trước, bà Nguyễn Thị Hằng (77 tuổi – trú tại ngõ 179 Đội Cấn, Ba Đình) cùng 
chồng (83 tuổi) vẫn thường ra điểm chi trả của phường để lĩnh lương hưu. Nhưng trong tháng 
4 này, cả 2 ông bà đều thoải mái ở nhà, vừa thực hiện giãn cách xã hội, vừa được lĩnh hai 
tháng lương hưu do nhân viên Bưu điện và cơ quan BHXH đem tới phát tận nhà.  

Khi được biết vợ chồng ông bà là những người đầu tiên được nhận tiền lương hưu tại nhà từ 
nhân viên Bưu điện Trung tâm 1, bà Hằng xúc động chia sẻ: Chúng tôi đã cao tuổi, đi lại gặp 
nhiều khó khăn, nhất là thời điểm dịch bệnh bùng phát như hiện nay thì sẽ càng khó khăn và 
bất tiện hơn. Vì vậy, khi biết thông tin được chi lương tại nhà, vợ chồng tôi rất phấn khởi vì 
đã được Đảng, Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể của TP Hà Nội quan tâm đến tận nhà trao 
lương hưu, cũng như nhiều người hưu trí, cao tuổi khác trên địa bàn. 

Cùng ngày, các cán bộ chi trả cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn quận Cầu Giấy, 
Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Đống Đa, Bắc Từ Liêm,... đồng loạt tiến hành chi lương hưu, trợ 
cấp BHXH tại nhà cho các đối tượng thụ hưởng. Theo đó, với thủ tục nhanh chóng, khẩn 
trương, chính xác chỉ trong vài phút mà không phải đi lại vất vả như mọi khi, việc phát lương 
hưu tại nhà đã được người hưởng ghi nhận và đánh giá cao. 

Huy động hơn 1.500 nhân viên bưu điện 

BHXH TP Hà Nội cho biết, việc đến từng nhà để chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho hơn 
440.000 người hưởng với gần 4.000 tỷ đồng là điều không đơn giản. Bởi quy mô rộng lớn 
như địa bàn Thủ đô, trong khi đó, nhân viên chi trả cũng chưa thông thạo địa bàn từng tổ, 
thôn, xóm và nhất là công tác đảm bảo an toàn cho nhân viên khi chi trả tại nhà cũng là điều 
đáng quan tâm. 

Tuy nhiên, để khắc phục khó khăn và đảm bảo công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại 
nhà kịp thời, đúng đối tượng, Bưu điện TP Hà Nội đã huy động hơn 1.500 nhân lực phục vụ 
công tác tác chi trả cho người hưởng tại 30 quận, huyện, thị xã. Trong đó, số nhân lực chi trả 
được chia theo tổ, bố trí chi trả theo tuyến, mỗi tuyến bưu điện bố trí 02 nhân viên. 

Theo đó, trước ngày chi trả, cơ quan Bưu điện sẽ liên hệ với chính quyền địa phương để tạo 
điều kiện và phối hợp, hỗ trợ xác định về địa chỉ người hưởng, cũng như đảm bảo cho việc chi 
trả đúng người tại nhà. 



Trước đó, Bưu điện TP Hà Nội cũng đã có văn bản đề nghị Công an TP Hà Nội tăng cường 
công tác an ninh trật tự trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình chi trả. Đồng thời, 
cơ quan BHXH và Bưu điện một số huyện cũng đã chủ động tham mưu với UBND huyện chỉ 
đạo lực lượng công an xã phối hợp trong quá trình chi trả. 

Ngoài ra, BHXH TP Hà Nội đã tham mưu UBND TP Hà Nội giao UBND các quận, huyện, 
thị xã chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn hỗ trợ cơ quan Bưu điện trong việc tuyên truyền, 
thu thập thông tin, địa chỉ người hưởng đảm bảo cho việc chi trả lương hưu, trợ cấp trong thời 
gian phòng chống dịch Covid-19.  

Có thể thấy rằng, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà là giải pháp kịp thời, tạo điều 
kiện tốt nhất cho những người tuổi “xế chiều” được nhận lương hưu và trợ cấp BHXH mà hạn 
chế ra ngoài, tránh tụ tập đông người theo đúng chủ trương chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 
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Bưu điện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà cho trên 5.470 đối tượng 

Để phòng dịch Covid-19, bảo đảm an toàn sức khỏe người dân, từ ngày 16-4 đến 20-5, 
Bưu điện huyện Sơn Dương thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và 
tháng 5-2020 cho đối tượng hưu trí, người hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng tại nhà.  

Hiện nay, huyện Sơn Dương có 76 điểm thực hiện chi trả cho trên 5.470 đối tượng hưởng 
lương hưu và hưởng trợ cấp BHXH trên địa bàn. Bưu điện huyện đã phối hợp với chính 
quyền địa phương, Bảo hiểm xã hội huyện có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người 
hưởng, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp 
BHXH hằng tháng tận nhà đối với người hưởng lương hưu, người hưởng trợ cấp BHXH từ 80 
tuổi trở lên; người hưởng dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, không tự đến hoặc không ủy 
quyền cho người khác; người hưởng bị bệnh mãn tính đang được điều trị ngoại trú. Bưu điện 
huyện tiếp tục tuyên truyền cho người hưởng biết các nội dung thay đổi về phương thức, thời 
gian và địa điểm chi trả để người hưởng biết, thực hiện và yêu cầu người được thụ hưởng tại 
nhà phải đeo khẩu trang, trang bị dụng cụ sát khuẩn để đảm bảo an toàn cho người hưởng và 
nhân viên chi trả trong thời gian phòng chống dịch. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với Trung 
tâm y tế huyện phun thuốc khử khuẩn tại địa điểm chi trả.  



 

 

Nguồn: Truyền hình Lào Cai  

Ngày đăng: 17/04/2020 
Mục: Tin tức  

Từ ngày 16/4, Lào Cai chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tại nhà 

Bắt đầu từ ngày 16/4, BHXH tỉnh Lào Cai phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai việc cử 
cán bộ đến tận nhà dân để chi trả lương hưu và các chế độ BHXH tháng 4 và tháng 
5/2020. Việc thực hiện chi trả tại nhà vừa bảo đảm sức khỏe cho đối tượng thụ hưởng, 
vừa góp phần hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. 

Hiện toàn tỉnh có hơn 23.000 người đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng. 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 
trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, ngày 5/4, BHXH tỉnh đã phối hợp với Bưu điện 
tỉnh chuyển trả lương hưu, trợ cấp xã hội tháng 4 và tháng 5/2020 cho 6.832 người nhận 
lương hưu qua thẻ ATM. 

Đối với 16.258 người nhận lương hưu và trợ cấp bằng tiền mặt sẽ được nhân viên bưu điện 
đến chi trả chế độ tại nhà. Theo kế hoạch, công tác chi trả lương hưu và các chế độ BHXH kỳ 
chi trả tháng 4 và tháng 5/2020 sẽ được tổ chức chi trả gộp một lần từ ngày 16/4 đến ngày 
20/5/2020. Việc hoàn thành tiến độ theo yêu cầu này là áp lực khá lớn, Bưu điện tỉnh đã lên 
phương án huy động tối đa nhân lực hiện có gồm các bưu tá, giao dịch viên, nhân viên…, 
thậm chí thực hiện chi trả cả ngoài giờ hành chính để lương hưu sớm đến tay người dân. Với 
trường hợp người dân không ở nhà trong đợt này hoặc không đăng ký nhận tại nhà, lương hưu 
được chi trả tại các điểm chi trả thuộc bưu điện các huyện, thị, thành phố cho người hưởng. 
Khi đến các điểm này, người lĩnh lương hưu chỉ cần cầm thẻ chi trả do bưu điện phát hành là 
có thể nhận lương hưu. Bưu điện Lào Cai đảm bảo mỗi điểm chi trả có số người nhận lương 
hưu, trợ cấp BHXH tại một thời điểm đúng quy định. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, 
rửa tay khử khuẩn, đồng thời, tuân thủ việc giữ khoảng cách để phòng, chống dịch./. 



 

Nguồn: truyền hình Cao Bằng   

Ngày đăng: 17/04/2020 
Mục: Xã hội  

Phòng chống dịch COVID-19: Bắt đầu chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại 
nhà 

Thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, từ ngày 16/4 , Bưu điện 
tỉnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) gộp tháng 4 và 5/2020 
vào cùng một kỳ và cử cán bộ nhân viên tới từng nhà dân để trực tiếp phát cho người 
dân. Ghi nhận trong ngày đầu chi trả tại thành phố Cao Bằng. 

Hôm nay, ông Vũ Xuân Bào, 88 tuổi, trú tại tổ 3, phường Hợp Giang được nhân viên bưu 
điện đến tận nhà, chi trả và hỗ trợ nhiệt tình tiền lương hưu tháng 4 và tháng 5 cho ông. Ông 
rất vui và thấy chính sách này rất kịp thời, tạo điều kiện tốt nhất để ông yên tâm ở nhà phòng 
dịch. 

Ngay trong ngày đầu thực hiện việc chi trả lương hưu tại nhà, trên địa bàn Thành phố chi trả 
lương hưu được trên 300 đối tượng, trung bình mỗi một nhóm 3 người đến được khoảng 30 
nhà đối tượng ở những khu vực thuận tiện giao thông. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực 
lượng làm công tác chi trả lương hưu và đối tượng thụ hưởng lương hưu, nhân viên chi trả 
được đo thân nhiệt, trang bị khẩu trang và nước sát khuẩn khi chi trả tại nhà người hưởng. 

Theo số liệu từ BHXH tỉnh, đến thời điểm hiện tại, BHXH tỉnh thực hiện chi trả lương hưu và 
trợ cấp BHXH hằng tháng cho 19.000 đối tượng thụ hưởng. Để thực hiện chi trả cho các đối 
tượng nhanh chóng, chính xác, an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 thì đại 
diện các ngành, đoàn thể chức năng cấp xã, phường, thị trấn sẽ hỗ trợ Bưu điện "đi từng ngõ, 
gõ từng nhà" đối tượng thụ hưởng để kiểm tra, thu thập, bổ sung thông tin người hưởng, 
thông báo cho người hưởng lịch chi trả và Bưu điện tỉnh đã lên kế hoạch cụ thể. 

Bà Lưu Thị Thanh Huyền, Giám đốc Bưu điện tỉnh Cao Bằng cho biết: “Thực hiện Chỉ thị 16 
của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 814 của UBND tỉnh Cao Bằng về chi trả lương hưu, 
trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng qua hệ thống bưu điện, trong thời gian 
phòng chống dịch COVID-19, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh Cao Bằng đã thống nhất phương 
án chi trả, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và được UBND tỉnh nhất trí với một 
số nội dung. Về tiền chi trả lương hưu của tháng 4 và tháng 5 vào cùng một kì chi trả của 
tháng 4. Về phương án chi trả, đối với người hưởng qua tài khoản ATM sẽ chuyển vao tài 
khoản người được hưởng vào 16/4. Còn tại nhà sẽ có lịch niêm yết thông tin của xóm, đồng 
thời nhờ các bác trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố thông báo đến người hưởng về thời gian 
chi trả. Khi thực hiện nhiệm vụ chi trả Bưu điện sẽ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ 
tướng Chính phủ”. 

Với sự đoàn kết, quyết tâm một lòng phục vụ người dân, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ của 
cơ quan BHXH các cấp và sự hỗ trợ, phối hợp của người dân, từ nay đến ngày 20/5, Bưu điện 
tỉnh sẽ thực hiện việc chi trả theo chính sách, đảm bảo an toàn, chính xác, đúng đối tượng. 



 

 

Nguồn: Báo Bảo hiểm xã hội    

Ngày đăng: 17/04/2020 
Mục: Xã hội  

Sơn La: Nhiều người vui mừng khi được chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà 

Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh Sơn La, bắt đầu từ 16/4, người 
hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trên địa bàn tỉnh Sơn La sẽ được nhận 
trực tiếp lương tháng 4 và tháng 5/2020 tại nhà. Ghi nhận trong ngày đầu tiên thực hiện, 
công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được nhân viên Bưu điện thực hiện kịp thời, 
an toàn, hiệu quả. 

Chia sẻ với chúng tôi, bà Tòng Thị Uân, trú tại bản Lầu, phường Chiềng Lề (TP.Sơn La) bộc 
bạch: “Việc được chi trả cùng lúc 2 tháng lương hưu giúp tôi vừa tiết kiệm thời gian đi lại, 
vừa bảo đảm sức khỏe và chủ động hơn trong chi tiêu. Đặc biệt, giúp tôi mua sắm các nhu yếu 
phẩm cần thiết trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19”. 

Bà Lường Thị Quân (bản Nong Lọ, xã Chiềng Đen) cũng cho biết, trước đây bà thường đến 
trung tâm xã để nhận lương hưu vào đầu tháng, phải đi bộ cách nhà hơn 1km. Thế nhưng, do 
tuổi cao và đi lại khó khăn, nên bà ít khi đến đúng hẹn. “Dịch bệnh khiến tôi hết sức lo lắng, 
bởi sức khỏe không được như trước. Sau khi hay tin ở trên các phương tiện truyền thông sẽ 
được người của Bưu điện đến tận nhà chi trả lương hưu, tôi rất mừng”. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Thiều Quang Ngãi- Giám đốc BHXH tỉnh Sơn La cho biết: Hiện 
nay, toàn tỉnh có hơn 31.377 người đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng. Bắt 
đầu từ ngày 16/4, cơ quan Bưu điện sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 
5/2020 cho 4.709 người nhận qua tài khoản cá nhân (ATM) và 26.668 người nhận bằng tiền 
mặt theo đúng phương án đã xây dựng, với tổng số tiền chi trả hơn 258,8 tỷ đồng, đảm bảo 
chi xong trước ngày 1/5/2020. 

Ông Nguyễn Thế Hùng- Giám đốc Bưu điện tỉnh cũng cho biết: Trong thời gian diễn ra dịch 
Covid-19, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với các ngành liên quan xây dựng phương án, tổ chức 
chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công tháng 4 và 
tháng 5/2020 vào cùng một kỳ chi trả. 

Theo đó, việc chi trả bằng tiền mặt tại nhà phải đảm bảo an toàn, đúng quy định giãn cách xã 
hội, để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Đồng thời, Bưu điện tỉnh vẫn tổ chức chi trả qua tài 
khoản cá nhân và chi trả tại điểm giao dịch đối với các người hưởng đăng ký nhận tiền mặt tại 
các điểm giao dịch Bưu điện. 

 

Việc chi trả tại nhà được người hưởng đánh giá cao 



Cũng theo ông Hùng, trong quá trình triển khai, Bưu điện tỉnh gặp không ít khó khăn như: Số 
lượng địa chỉ cần chi trả lớn, danh sách chi trả chưa đầy đủ các thông tin chi tiết, địa bàn rộng, 
mật độ địa chỉ nhà người hưởng thưa, điều kiện đi lại tại địa bàn các xã còn gặp nhiều khó 
khăn (có những điểm chi trả cách nhau 12km). Trong khi đó, thời gian thực hiện chi trả ngắn, 
tập trung từ 16/4 đến 28/4; nên vừa thực hiện chi trả, vừa phải đảm bảo an toàn cho cả người 
hưởng và nhân viên chi trả; vừa đảm bảo chính xác, an toàn dòng tiền trong quá trình chi trả. 

Chia sẻ thêm với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Huệ- Trưởng phòng Kế hoạch-Kinh doanh (Bưu 
điện tỉnh) cho biết: “Với 26.668 người hưởng nhận bằng tiền mặt, chúng tôi phải huy động 
lực lượng toàn bộ khối văn phòng gần 300 người, thực hiện đo thân nhiệt trước khi đi chi trả, 
có phiếu ghi kết quả đo thân nhiệt do lãnh đạo ký xác nhận để thông báo cho người hưởng khi 
cần. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi và người hưởng đeo khẩu trang trong suốt quá trình 
chi trả, giữ khoảng cách an toàn với người hưởng theo đúng yêu cầu phòng dịch”. 

Ngọc Mai 



 

Nguồn: Dân việt   

Ngày đăng: 18/04/2020 
Mục: Tin tức  

Bưu điện Cà Mau đảm bảo hoạt động hiệu quả, an toàn trong mùa dịch Covid-19 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bưu điện tỉnh Cà Mau vừa đảm bảo hoạt 
động kinh doanh, vừa phải nâng cấp mức độ phòng, chống dịch hiệu quả. 

Theo Bưu điện tỉnh Cà Mau, ngoài cơ cấu, sắp xếp lại các công việc trong đơn vị, mọi giao 
dịch ở các bưu cục, điểm giao dịch cũng được quan tâm, nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị của 
Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 
Covid-19 trong tình hình hiện tại. 

Ở những ngày gần đây, nhiều khách hàng đã quen với hình ảnh nhân viên của Bưu điện tỉnh 
Cà Mau thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt, nhắc nhở hướng dẫn khách hàng rửa tay bằng 
thuốc sát trùng, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách đúng quy định khi đến thực hiện giao 
dịch. 

Mặc dù khách hàng mất chút thời gian trước cửa Bưu điện tỉnh Cà Mau để làm các “thủ tục” 
cần thiết, tuy nhiên, trong thời điểm cả nước đang chung tay phòng, chống dịch Covid-19, 
không ai cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thấy yên tâm bởi công tác khử trùng được thực 
hiện rất tốt. 

Thời gian qua, Bưu điện tỉnh không tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo đông người. Bên 
cạnh đó, hạn chế tối đa việc mời khách, đối tác bên ngoài đến trụ sở làm việc, trường hợp cần 
thiết thì yêu cầu khách hàng tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Bưu điện tỉnh 
Cà Mau còn tăng cường sử dụng các công cụ trực tuyến để trao đổi công việc, quản lý điều 
hành qua hệ thống VNPost Eoffice, Email nội bộ, Viber…; trang bị đầy đủ khẩu trang, dung 
dịch sát khuẩn tại trụ sở cơ quan và các điểm giao dịch. 

Toàn Bưu điện tỉnh hiện có 128 điểm phục vụ gồm: 41 điểm bưu cục cấp 1, 2, 3; 82 điểm Bưu 
điện - Văn hóa xã; 5 điểm phục vụ bưu chính khác. Căn cứ tình hình thực tế ở từng bộ phận, 
Bưu điện tỉnh chủ động bố trí thời gian làm việc phù hợp, đảm bảo duy trì hoạt động quản lý, 
điều hành sản xuất kinh doanh ổn định, liên tục. 

Ông Châu Phước Duyên – Giám đốc Bưu điện tỉnh Cà Mau, thông tin: “Căn cứ vào từng thời 
điểm, lưu lượng khách hàng đến giao dịch mà lãnh đạo đơn vị phân công ca trực phù hợp, 
đảm bảo phục vụ nhanh các yêu cầu của khách hàng, hạn chế tụ tập đông người”. 

Với những cố gắng, nỗ lực của Bưu điện tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đến 
nay, các hoạt động chuyên môn cũng như giao dịch của đơn vị vẫn đảm bảo thông suốt, an 
toàn góp phần duy trì ổn định các loại hình dịch vụ, đảm bảo quyền lợi kinh tế, xã hội cho 
người dân và doanh nghiệp. 



 

Khách hàng đến giao dịch được hướng dẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. 
Ảnh: Chúc Ly. 

Song song đó, theo sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, 
Bưu điện tỉnh Cà Mau đã tổ chức chi trả cho các đối tượng hưởng trong kỳ chi trả tháng 4, 
5/2020 đảm bảo an toàn theo đúng các chỉ thị, quy định của cấp trên về các biện pháp phòng, 
chống dịch. 

Theo đó, Bưu điện tỉnh tổ chức cho nhân viên chi trả chế độ lương hưu và các chế độ BHXH 
tháng 4 và tháng 5/2020 tại nhà cho người dân. Thời gian chi trả cho người dân từ ngày 16/4 
đến hết ngày 20/5 theo lịch cụ thể cho từng phường, xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. 

Trường hợp người dân không có mặt, không ủy quyền cho người khác lĩnh thay trong thời 
gian chi trả tại nhà, Bưu điện sẽ thông báo để người dân đến nhận tiền tại các điểm giao dịch 
của Bưu điện từ ngày 21/5 đến hết ngày 25/5. 

“Tuy đây là đợt chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tận nhà với quy mô lớn, nhưng với sự 
quyết tâm một lòng phục vụ người dân của cán bộ, công nhân viên, người lao động Bưu điện 
tỉnh, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị và người dân, tôi tin nhiệm vụ lần này sẽ 
hoàn thành, đảm bảo an toàn, chính xác, đúng đối tượng” – ông Duyên chia sẻ. 

 

 


