
 

Nguồn: VOV 

Ngày đăng: 24/04/2020 
Mục: Tin tức  

Chi trả lương hưu, bảo hiểm xã hội tận nhà trong mùa dịch 

Trong 2 tuần qua, gần 2.000 nhân viên bưu điện đã rong ruổi khắp các con đường, ngõ 
hẻm để chi trả lương hưu và bảo hiểm xã hội cho người dân. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM về việc chi trả lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm Xã hội 
(BHXH) tháng 4 và tháng 5 cho người dân trong mùa dịch Covid-19, trong 2 tuần qua, gần 
2.000 nhân viên bưu điện đã rong ruổi khắp các con đường, ngõ hẻm để làm công việc này. 

Sáng sớm, sau nhiều cuộc điện thoại trao đổi, hỏi thăm địa chỉ, chị Lê Thanh Xuân, nhân viên 
phòng kinh doanh, Bưu điện Trung tâm Thủ Đức, TP. HCM tìm được nhà bà Trần Thị Kiêm 
Vân, 65 tuổi, ngụ ở phường Trường Thọ để phát lương hưu tận nơi. Thế nhưng, khi tìm thấy 
nhà và gọi cửa không được thì bà Vân mới gọi điện nhờ chị Xuân đến địa chỉ nhà con trai, vì 
bà quên mất việc mình đã thay đổi nơi ở thời gian gần đây. 

Chị Xuân cho biết, việc đi tìm nhà khá khó khăn, song biết sự mong mỏi lương hưu của nhiều 
người, nên không quản ngày nghỉ hay ngoài giờ hành chính, các nhân viên bưu điện đều cố 
gắng tìm và chi trả trong thời gian sớm nhất. 

Chị Xuân chia sẻ: “Khó khăn là các bác thay đổi địa điểm nơi ở nhưng không thông báo. Nếu 
không có ở đó thì tụi em sẽ gọi điện thoại hẹn phát lại lần 2. Thì các bác cũng rất phấn khởi vì 
họ rất trông chờ các phần lương”. 

Bà Trần Thị Kiêm Vân, ngụ ở phường Trường Thọ, quận Thủ Đức cho biết không khỏi bất 
ngờ vì nhận được cuộc gọi từ nhân viên bưu điện để đến tận nhà chi trả lương hưu. Bà Vân bị 
mất sức lao động, bướu cổ và nhiều bệnh khác nên được nghỉ hưu sớm, nhưng vẫn được nhận 
lương hàng tháng. Đi lại khó khăn, con cái ở riêng nên mỗi lần lĩnh lương bà cũng phải đi xe 
đạp đến trực tiếp nhận lương. 

Trong mùa dịch bệnh này, nhận lương hưu tại nhà, bà rất vui: “Nhà nước mình rất lo cho dân, 
đặc biệt là những người già về hưu. Cũng cảm ơn những cô bỏ công sức mình ra để đến tận 
nhà để đưa tiền cho những người già chúng tôi. Cái công sức còn quý hơn đồng tiền nữa, rất 
là xúc động”. 

Quận Thủ Đức có 11.447 người hưởng lương hưu, trong đó một số đã trả qua ngân hàng, còn 
lại gần 6.100 người phải chi tiền mặt. Việc hoàn thành chi trả lương hưu tại nhà là áp lực rất 
lớn với đội ngũ thực hiện. Tính đến nay, đơn vị đã phát được cho hơn 92% người nghỉ hưu và 
96% người có công. 

Ông Phan Văn Mến, Giám đốc BHXH TP. HCM cho biết: Trong tháng 4 và tháng 5, BHXH 
và Bưu điện thành phố chi trả lương hưu, trợ cấp cho 235.000 người với số tiền 3.000 tỉ đồng, 
trong đó chi qua ATM là 120.000 người, còn nhận tiền mặt khoảng 115.000 người. Tính đến 
ngày 23/4, thành phố đã chi tiền mặt tận nhà cho khoảng 83% người hưởng. Còn lại với 
khoảng 21.000 người, nhân viên bưu điện sẽ hoàn thành trước ngày 29/4. 

Ông Phan Văn Mến nói: “Thông qua công tác chi trả lương hưu này thì chúng tôi cũng đã thu 
thập được các thông tin để hoàn thiện các dữ liệu để quản lý được các đối tượng tốt hơn. Và 
cũng đã vận động các bác hưu trí nhận lương hưu và trợ cấp qua tài khoản ATM. Thông qua 
việc phát lương hưu thì đảm bảo”. 

UBND TP. HCM chỉ đạo, với hình thức chi trả tiền mặt, các cán bộ hưu trí sẽ được nhận 
lương trong khoảng thời gian từ ngày 7/4 đến 28/4. Bưu điện thành phố đã huy động khoảng 
2.000 người gồm các bưu tá, giao dịch viên, nhân viên… đến tận nhà chi trả lương cho người 



dân và hoàn toàn không thu phí. Từ ngày 29/4 đến ngày 25/5, những người chưa nhận được 
lương hưu sẽ được chi trả tại các bưu cục quận, huyện trên địa bàn TP. HCM và thực hiện 
đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-
19./. 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Nam  

Ngày đăng: 24/04/2020 
Mục: Tin tức  

Cảm động khi nhận 2 tháng lương hưu tại nhà 

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp Bưu điện Quảng Nam triển khai chi 
trả lương hưu, trợ cấp tại nhà tháng 4 và 5/2020 cho hơn 24.000 người thụ hưởng. 

Đúng vào lúc 8h00, chúng tôi có mặt tại nhà bà Phạm Thị Như Lại, 70 tuổi (cán bộ hưu trí, 
thôn Tài Đa thuộc xã Tiên Phong, Tiên Phước) phấn khởi mở cửa đón cán bộ của BHXH và 
Bưu điện xã Tiên Phong đến nhà thực hiện chi trả lương hưu. Thay cho những lời chào hỏi 
giữa khác và chủ ở thời điểm không có dịch Covid-19, cán bộ chi trả lương và đối tượng thụ 
hưởng thực hiện quy trình rửa tay, sát khuẩn tay,... trước khi tiến hành chi trả tại nhà, mọi 
động tác đều diễn ra nhanh, gọn, chính xác, bảo đảm an toàn. 

“Tôi rất cảm động sự quan tâm của cơ quan BHXH và ngành Bưu điện, đây là lần đầu tiên 
được cán bộ ngành BHXH và Bưu điện quan tâm chi trả 2 tháng lương tại nhà, tôi thật sự rất 
cảm động và rất vui. Điều này thể hiện sự quan tâm chính sách của Đảng và Nhà nước đối với 
người cao tuổi, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đảm bảo an toàn trong theo quy định 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, bà Phạm Thị Như Lại chia sẻ. 

Được cán bộ Bưu điện chi trả tại nhà trong sáng 16/4, bà Quỳnh Thị Vân (70 tuổi), cán bộ 
hưu trí khối phố Tiên Bình, thị trấn Tiên Kỳ, xúc động: “Qua theo dõi phương tiện phát thanh 
- truyền hình tỉnh, loa đài của Huyện về thông tin chi trả lương hưu tại nhà tháng 4-5/2020 
trong 1 kỳ chi trả tháng 4 trong thời điểm dịch Covid-19, bản thân tôi tuổi đã cao, sức khỏe 
không tốt. Do đó, việc được nhận liền hai tháng lương hưu tại nhà như là việc làm tốt và rất 
nhân văn mà chính sách của Đảng và Nhà nước mang đến cho người nhận lương hưu, trợ cấp 
BHXH hằng tháng”. 

Ông Trần Việt Hùng, Giám đốc Bưu điện tỉnh - cho biết từ sáng sớm, Bưu điện tỉnh huy động 
544 cán bộ, nhân viên Bưu điện tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đồng loạt ra quân, tổ 
chức đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang để “ra quân” chi trả lương hưu tại nhà. 
Khi đến nhà đối tượng, cán bộ chi trả cũng nhắc nhở người nhận lương giữ khoảng cách an 
toàn, rửa tay bằng nước sát khuẩn, đeo khẩu trang khi lĩnh lương… Từ nay đến ngày 20/5, 
Bưu điện tỉnh cố gắng hoàn thành việc chi trả liền hai tháng lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà 
cho gần 24.251 người nhận trực tiếp bằng tiền mặt theo phương châm an toàn, chính xác, tiện 
lợi. Trước đó, đã có 8.165 người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân 
(ATM) với số tiền trên 94.000 triệu đồng. Để việc chi trả lương diễn ra an toàn, thuận lợi, 
giữa hai Ngành đã phối hợp với các đơn vị truyền thông và các địa phương thường xuyên đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền về thời gian, phương thức nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 
hội tại nhà trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. 

Tại huyện Tiên Phước, ông Dương Văn Hùng, Giám đốc BHXH huyện Tiên Phước, cho biết. 
Trên cơ sở chỉ đạo của Ngành và công văn số 1785 của UBND tỉnh về thực hiện chi trả lương 
hưu tại nhà, BHXH huyện Tiên Phước đã phối hợp với Bưu điện huyện xây dựng kế hoạch, 
phương án tổ chức chi trả tại nhà, phân công đội ngũ cán bộ hỗ trợ việc trả lương. Đồng thời 
báo cáo UBND huyện, chính quyền cấp cơ sở huy động tổ trưởng các tổ dân phố, khu dân cư, 
trưởng thôn, trưởng xóm đến từng nhà đối tượng thụ hưởng kiểm tra lại địa chỉ, khảo sát thời 
gian có thể nhận lương, trợ cấp, làm cơ sở xây dựng phương án chi trả an toàn, phù hợp…Bên 
cạnh đó, BHXH huyện đã phân công cán bộ lọc thông tin người thụ hưởng để chuyển phòng 
Chế độ BHXH, hỗ trợ Bưu điện xe ô tô chuyên dùng để vận chuyển tiền mặt đến các điểm chi 
trả đảm bảo kịp thời và an toàn. 

 



 

Nguồn: Báo Bắc Giang  

Ngày đăng: 25/04/2020 
Mục: Kinh tế  

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và bảo trợ xã hội tại nhà: Nhất cử, lưỡng tiện 

Bưu Điện tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực 
hiện việc chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo trợ xã hội tháng 4 
và 5/2020 cho các đối tượng được thụ hưởng. Hoạt động này tạo điều kiện thuận lợi 
cho người dân, bảo đảm đúng quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Mang niềm vui tới người dân 

Theo chân cán bộ Bưu Điện huyện Tân Yên đến từng hộ để chi trả lương hưu, trợ cấp 
BHXH và bảo trợ xã hội, chúng tôi nhận thấy rõ niềm vui trên từng gương mặt mỗi người. 
Gia đình ông Nguyễn Văn Cư (85 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Bính (72 tuổi), thôn Na Gu, 
xã Cao Xá đã về hưu lâu năm nhưng đây là lần đầu tiên ông, bà được nhận tiền lương hưu 
tại nhà.  

Bà Bính phấn khởi: “Trước kia, mỗi lúc nhận lương hưu là chúng tôi phải nhờ con, cháu 
đưa đi. Dịp này, dịch bệnh bùng phát, hai vợ chồng đang loay hoay không biết lấy tiền 
lương bằng cách nào thì nhận được thông báo cán bộ bưu điện sẽ đến tận nhà gửi tiền 
lương hưu tháng 4 và 5. Việc làm này tạo thuận lợi cho chúng tôi rất nhiều”.  

Cách nhà ông Cư, bà Bính không xa, ông Nguyễn Văn Thắng (75 tuổi) cũng phấn khởi khi 
được cán bộ ngành bưu điện đến tận nơi trả tiền lương, nhất là trong giai đoạn cao điểm 
phòng, chống dịch bệnh. Đợt này, xã Cao Xá có hơn 300 đối tượng thụ hưởng lương hưu, 
trợ cấp BHXH và bảo trợ xã hội đều được chi trả tại nhà. 

Ông Hoàng Văn Hải, Giám đốc Bưu Điện huyện Tân Yên thông tin, địa phương có gần 10 
nghìn đối tượng thụ hưởng các chính sách nêu trên với tổng số chi khoảng 50 tỷ đồng. 
Theo đúng kế hoạch, từ ngày 16/4 đơn vị tổ chức thực hiện; trong ngày đầu tiên Tân Yên 
chi trả cho hơn một nghìn người. 

Tương tự, với cách làm mới này, 23 nghìn người dân trên địa bàn TP Bắc Giang cũng tiết 
kiệm được nhiều thời gian, công sức khi nhận tiền lương hưu, trợ cấp. Với đặc điểm địa 
hình nhỏ, gọn, dân cư ở tập trung đông cho nên ngay trong ngày đầu tiên triển khai, các 
cán bộ bưu điện đã chi trả gần 90% tổng số tiền. Khi chuyển đổi theo phương pháp này, 
người đến giao dịch tại bưu điện chỉ còn khoảng 2%. 

Cùng với huyện Tân Yên và TP Bắc Giang, tại các huyện còn lại, ngành bưu điện cũng 
đồng loạt tổ chức phát lương, trợ cấp BHXH và bảo trợ xã hội đúng quy định. 

Nhiều lợi ích 

Theo đại diện lãnh đạo Bưu Điện tỉnh Bắc Giang, các đối tượng được chi trả chế độ hầu hết 
là người cao tuổi. Vì vậy, việc thực hiện chi trả gộp hai tháng lương hưu, trợ cấp BHXH và 
bảo trợ xã hội vừa có tác dụng phòng, chống dịch Covid-19 vừa tạo thuận lợi cho người 
dân. Toàn tỉnh có hơn 100 nghìn đối tượng được chi trả tiền lương hưu, trợ cấp BHXH và 
bảo trợ xã hội tháng 4 và 5 với tổng số tiền gần 600 tỷ đồng.  

Thời gian quy định chi trả các khoản tiền trên được thực hiện từ ngày 16/4 đến hết ngày 
20/5. Có 3 hình thức đăng ký nhận tiền gồm: Nhận tiền mặt tại nhà, qua thẻ ATM hoặc đến 
trực tiếp điểm giao dịch. Hầu hết mọi người đăng ký nhận tiền mặt tại nhà. 

Ngành bưu điện cũng quy định những trường hợp không thể nhận tiền tại nhà theo lịch thì 
phải gọi điện thông báo trước cho đơn vị trước khi đến điểm giao dịch lấy tiền. Người thụ 



hưởng thuộc địa bàn cách ly hoặc bị cách ly y tế mà yêu cầu nhận tại nhà, đơn vị sẽ chi trả 
khi hết thời hạn cách ly. 

Để thực hiện hiệu quả chủ trương trên, từ cuối tháng 3/2020, Bưu Điện tỉnh đã bàn bạc với 
các đơn vị liên quan, xây dựng chi tiết kế hoạch trả tiền; đồng thời đề nghị lực lượng công 
an địa phương sẵn sàng hỗ trợ. Chính quyền cấp cơ sở giao nhiệm vụ cho trưởng thôn, bản, 
tổ trưởng tổ dân phố, khu dân cư tuyên truyền trên loa phát thanh về cách đăng ký nhận 
tiền, thời gian, địa điểm thực hiện chi trả.  

Từ ngày 16/4, hơn 500 cán bộ, nhân viên ngành bưu điện phối hợp cùng các địa phương 
đồng loạt thực hiện nhiệm vụ chi, trả tiền theo đúng quy định. Trong đó, đơn vị bố trí mỗi 
xã, phường từ một đến 4 nhóm, mỗi nhóm 2 người (một người là nhân viên bưu điện, một 
người cán bộ hội, đoàn thể địa phương) đi làm nhiệm vụ. Tại mỗi điểm giao dịch, chỉ bố trí 
2 nhân viên và người đứng đầu cơ quan trực giải quyết công việc.  

Nhân viên bưu điện mang theo đầy đủ các dụng cụ bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch 
bệnh như: Thiết bị đo thân nhiệt, dung dịch sát trùng, đeo khẩu trang trong suốt thời gian 
phục vụ. Bưu điện tỉnh đề nghị các đối tượng hưởng chế độ phải đeo khẩu trang, sát trùng 
tay trước khi lĩnh lương hưu. 

Ông Hứa Đình Thuyên, Giám đốc Bưu Điện tỉnh cho biết, tính đến thời điểm này, ngành 
bưu điện tỉnh đã chi trả hơn 60% tiền lương hưu, trợ cấp BHXH và bảo trợ xã hội tháng 4 
và 5. Tuy nhiên, bên cạnh sự quan tâm giúp đỡ của các sở, ban, ngành, địa phương thì hoạt 
động chi trả tiền lần này cũng gặp một số khó khăn do tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn 
khi lượng tiền mặt mang theo lớn, phải di chuyển nhiều nơi; đồng thời cùng lúc phải huy 
động hàng nghìn người làm nhiệm vụ ở cơ sở.  

Bên cạnh đó, nhiều gia đình không đồng ý cho cán bộ nhân viên ngành bưu điện thực hiện 
nhiệm vụ do lo lắng bị lây nhiễm dịch bệnh. Một số đối tượng, nhất là ở vùng nông thôn, 
miền núi nhân viên bưu điện khó khăn trong việc gặp gỡ, chi trả. Cụ thể, tại các huyện Lục 
Ngạn, Sơn Động, Lục Nam, mặc dù ngành bưu điện, địa phương cũng phối hợp thực hiện 
theo phương châm "đến từng nhà, gõ từng cửa" nhưng hiệu quả thấp do địa bàn rộng, nhiều 
trường hợp phải tới vài lần mới chi trả được. 

Thời gian tới, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, Bưu Điện tỉnh tiếp tục chỉ đạo cán bộ, 
nhân viên làm việc tất cả các ngày trong tuần; tranh thủ trưa, tối đến các hộ dân, phấn đấu 
hoàn thành nhiệm vụ trong đầu tháng 5/2020. Trong quá trình thực hiện kết hợp tuyên 
truyền vận động các đối tượng đăng ký nhận lương qua thẻ. 
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"Shipper" mùa dịch Covid 19 

Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, người dân có xu hướng tìm 
đến các kênh mua sắm trực tuyến, nhận hàng tại nhà thay vì phải đến chợ, đi mua sắm 
tại siêu thị hay các trung tâm thương mại. Khi đó, đội ngũ shipper (người giao hàng) 
chính là cầu nối giữa bên bán và bên mua. Với lượng công việc tăng lên, các shipper 
cũng đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân và khách hàng, 
đảm bảo các đơn hàng được giao đúng hẹn. 

Công việc giao hàng tuy đơn giản, nhưng đòi hỏi shipper phải có sức khỏe tốt, đi lại cả ngày 
ngoài đường, chờ đợi, gọi điện cho khách hàng để giao sản phẩm... Thậm chí shipper phải làm 
việc cả buổi trưa, để đảm bảo giao hàng nhanh, trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, trong 
thời điểm dịch bệnh, hàng quán đóng cửa, xe ôm ế ẩm, công nhân thất nghiệp…  nhờ có công 
việc này mà các shipper có khoản thu nhập ổn định, để lo cuộc sống. 

Tương tự anh Tuấn, anh Đỗ Văn Bình - một nhân viên giao hàng tự do chuyên giao các loại 
thực phẩm, đồ ăn nhanh cho biết: Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, tôi vẫn giao hàng đều không 
nghỉ ngày nào. Sáng cứ 7 giờ tôi bắt đầu làm việc cho đến khi hết hàng thì thôi, có khi đến tận 
tối muộn. Những ngày người dân thực hiện giãn cách xã hội, không tập trung đông người, 
đường phố trở nên vắng vẻ hơn nên việc di chuyển trên đường có nhiều thuận tiện.   

Việc mua sắm trực truyến được xem là một trong các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu 
quả hiện nay. Đây cũng là thói quen mua sắm phù hợp với cuộc sống của nhiều khách hàng, 
tuy nhiên bản thân các nhân viên giao hàng cũng cần tuân thủ nghiêm các quy định đảm bảo 
an toàn, sử dụng đồ bảo hộ như kính mắt, găng tay, khẩu trang và lưu ý đến tình trạng sức 
khỏe khi làm việc. Anh Lại Kông Đoàn, nhân viên bưu tá của Bưu điện tỉnh cho rằng: Đặc thù 
của nghề là phải di chuyển, tiếp xúc với nhiều người nên đi làm trong thời điểm dịch bệnh 
cũng phải đối diện với nhiều khó khăn, rủi ro hơn. Tuy nhiên, bản thân tôi luôn chủ động thực 
hiện các biện pháp phòng tránh dịch bệnh như: Đeo khẩu trang, găng tay, khử trùng bằng 
nước rửa tay khô, không tiếp xúc quá gần với khách hàng khi giao hàng.…  

  

 
Anh Lại Kông Đoàn, nhân viên bưu tá của Bưu điện tỉnh chuẩn bị nước sát khuẩn trước khi đi 

giao hàng. 



Các đơn vị kinh doanh dịch vụ giao hàng tận nhà đều chủ động thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh cho nhân viên cũng như khách hàng. Thời gian qua, Bưu điện tỉnh đã 
ban hành nhiều văn bản, xây dựng kế hoạch, tổ chức các buổi tuyên truyền, trang bị khẩu 
trang, nước sát khuẩn, găng tay…, để đảm bảo an toàn cho nhân viên bưu điện và phát hàng 
đúng hẹn đến người dân. Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Giám đốc Trung tâm khai thác vận 
chuyển, Bưu điện tỉnh cho biết: Từ khi dịch bệnh xảy ra, số lượng đơn hàng có thời điểm tăng 
gần gấp đôi so với trước. Hàng ngày, toàn bộ nhân viên của trung tâm khi tới làm việc được 
đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn; các phương tiện đi, đến cùng hàng hóa đều được phun khử 
khuẩn theo đúng đúng quy định. Trong quá trình thực hiện công việc tiếp xúc khách hàng, 
chúng tôi cũng đề nghị nhân viên phải đeo khẩu trang, găng tay, rửa tay bằng nước sát khuẩn 
ngay sau giao hàng. Nếu có dấu hiệu ho, sốt,… phải đi khám bệnh tại cơ sở y tế gần nhất và 
không đi giao nhận hàng. 

Đến nay, dịch bệnh Covid -19 đang được kiểm soát tốt, nhưng vẫn còn tiềm ẩn những nguy 
cơ khó lường, vì vậy, việc người dân sử dụng các dịch vụ mua hàng trực tuyến vẫn cần được 
khuyến khích. Cả nhân viên giao hàng và khách hàng không nên chủ quan, cần nghiêm túc 
thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành Y tế nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân, 
gia đình và cộng đồng. 

 


