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FE CREDIT hợp tác với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam giới thiệu dịch vụ cho vay 
tiêu dùng tới khu vực nông thôn 

FECREDIT hợp tác với Bưu Điện Việt Nam mở rộng giới thiệu dịch vụ cho vay tiêu dùng tới 
người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn thông qua mạng lưới Bưu điện Việt Nam (các Bưu 
cục, Bưu điện Văn hóa xã) trên toàn quốc, mang đến cho người dân cơ hội tiếp cận vốn vay 
dễ dàng hơn. 

Với mong muốn mang nguồn vốn tín dụng tới nhiều người dân ở nông thôn và vùng ven, 
cũng như nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về các kênh cho vay hợp pháp, FE 
CREDIT đã mở rộng hợp tác với Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam (VNPost) – hệ thống 
hơn 10.000 Bưu cục/Điểm bưu điện Văn hóa xã trên cả nước để giới thiệu và triển khai các 
chương trình cho vay tiêu dùng linh động. 

 

Hệ thống bưu điện VNPost triển khai sản phẩm cho vay từ FE CREDIT đến với bà con vùng 
sâu vùng xaHệ thống bưu điện VNPost triển khai sản phẩm cho vay từ FE CREDIT đến với 

bà con vùng sâu vùng xa 

Từ trước đến nay, Người dân đã rất quen thuộc khi tới Bưu điện để sử dụng dịch vụ nhận tiền 
giải ngân và thanh toán khoản vay hàng tháng cho FECREDIT. Và bắt đầu từ tháng 01/2019, 
Bưu điện đã hợp tác với FECREDIT cung ứng dịch vụ mới, tiếp nhận, giới thiệu và hỗ trợ 
giải quyết các nhu cầu vay vốn cho người dân. Theo đó, người dân có nhu cầu vay tiêu dùng 
có thể đến Bưu cục ở gần nhà để được nhân viên Bưu điện giới thiệu về các sản phẩm cho 
vay, các giải pháp tài chính của FE CREDIT với thủ tục, giấy tờ đơn giản như CMND, cà vẹt 
xe/ hóa đơn điện/ nước/ điện thoại/ internet… và thời gian xét duyệt nhanh chóng. Giá trị 
khoản vay có thể lên đến 70 triệu tiền mặt, tạo điều kiện tối đa cho người dân có nhu cầu vay 
vốn làm ăn, tiêu dùng. 

Ông Trần Chí Trung – Trưởng Ban Dịch vụ Tài chính Bưu chính, đại diện VNPost chia sẻ: 
“Đa phần người dân ở vùng nông thôn có thu nhập trung bình & thấp, thuộc diện khó tiếp cận, 
đáp ứng với sản phẩm, dịch vụ tín dụng ngân hàng do vướng mắc về thủ tục chứng minh thu 
nhập, hoặc không có tài sản đảm bảo. Họ vẫn có thói quen tìm đến cầm đồ, cho vay nặng lãi 
hay các hình thức vay không chính thống để giải quyết nhu cầu cấp bách cho các khoản vay 
nhỏ, lãi cho vay có thể lên đến hơn 200%/năm, ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của người dân. 
Bưu điện mong rằng với sự hợp tác cung ứng dịch vụ mới này giữa FE CREDIT và VNPost, 



người dân có thể đến Bưu cục của VNPost ngay gần nhà để được nhân viên Bưu điện giới 
thiệu về các sản phẩm cho vay và các giải pháp tài chính của FE CREDIT với thủ tục, giấy tờ 
đơn giản, thời gian xét duyệt nhanh chóng, hỗ trợ và đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân, 
góp phần đẩy lùi vấn nạn tín dụng đen trong xã hội.” 

Bà Nguyễn Thị Trọng Phú – Giám đốc Trung tâm Bán hàng qua đối tác của FE CREDIT cho 
biết: “Mặc dù hệ thống phân phối của các công ty tài chính tiêu dùng tại các vùng sâu vùng xa 
đã và đang được gia tăng và phủ rộng nhưng chúng tôi nhận thấy vẫn chưa đáp ứng đầy đủ 
nhu cầu vay tiêu dùng của người dân tại các khu vực vùng sâu vùng xa. Do đó, mở rộng thị 
trường ở nông thôn là việc tất yếu và cũng là lý do FE CREDIT tăng cường mối quan hệ hợp 
tác với VNPOST nhằm mang các giải pháp vay tiêu dùng hiệu quả, an toàn, phù hợp với nhu 
cầu, và đặc biệt là sự thuận tiện tối đa đến cho nhiều người hơn nữa.” 

Không chỉ tăng độ phủ rộng về mạng lưới phân phối và dịch vụ tiện lợi cho người dân, FE 
CREDIT còn liên tục áp dụng các công nghệ hiện đại vào hệ thống vận hành, cũng như triển 
khai nền tảng cho vay kỹ thuật số giúp rút gọn toàn bộ quy trình vay từ lúc đăng ký đến khi 
duyệt vay mọi lúc mọi nơi chỉ trong vòng 15 phút, giải ngân trong vòng 24h. Đây cũng là một 
trong những nỗ lực thiết thực để đẩy lùi nạn tín dụng đen đang nhức nhối trong xã hội. 

Dự kiến trong thời gian tới, FE CREDIT sẽ kết hợp với VNPost tổ chức thêm nhiều chương 
trình khuyến mãi cùng quà tặng và giải thưởng hấp dẫn giúp khách hàng được tiếp cận và làm 
quen với hình thức vay có tổ chức và minh bạch hơn để cải thiện cuộc sống. 

PV 

 

 



 

Nguồn: EBH       

Ngày đăng: 24/06/2019 
Mục: Tin tức         

Trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hệ thống ngân hàng 

Đến năm 2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phấn đấu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ 
cấp bảo hiểm xã hội, mai táng phí, tử tuất,… qua hệ thống ngân hàng, không dùng tiền mặt ở 
khu vực đô thị.  

Thí điểm sử dụng thẻ điện tử trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 

Sáng nay, tại Hà Nội diễn ra hội thảo “Tăng cường hệ thống quản trị và chi trả an sinh xã hội 
- Đánh giá thực trạng, kinh nghiệm quốc tế và định hướng cho Việt Nam” do Bộ Lao động-
Thương binh và Xã hội phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức.    

Một trong những nội dung đáng chú ý của hội thảo chính là đẩy mạnh chi trả các chế độ an 
sinh xã hội qua hệ thống ngân hàng. Tính đến năm 2021 thì BHXH Việt Nam phấn đấu đạt 
50% số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ sử dụng phương thức thanh toán 
không tiền mặt.  

Dự kiến, việc cấp phát thẻ và chi trả qua thẻ điện tử sẽ được thí điểm triển khai trong thời gian 
tới đây tại 2 huyện bao gồm huyện Thanh Trì - Hà Nội và huyện Bình Giang - Hải Dương 
trước khi tiến hành triển khai mở rộng trên phạm vi toàn quốc.  

 

Thí điểm nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua hệ thống ngân hàng. 

Trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ điện tử còn nhiều bất cập 

Theo BHXH Việt Nam, ước tính đến cuối tháng 3/2019, số người tham gia BHXH bắt buộc 
trên toàn quốc là 14,5 triệu người, 295 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện. Hiện, ngành 
BHXH đang chi trả cho hơn 3,1 triệu người hưởng các chế độ BHXH hàng tháng, hàng triệu 
lượt người hưởng trợ cấp BHXH một lần, mai táng phí, ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức. 

Về phương thức chi trả thì ngành BHXH Việt Nam đang linh hoạt cho người hưởng thanh 
toán qua các hình thức khác nhau như thanh toán trực tiếp, thanh toán qua bưu điện…Số 
người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua thẻ ngân hàng chiếm tỷ trọng thấp 
với 80% lương hưu và 100% trợ cấp xã hội lại được chi trả bằng tiền mặt. 



Tới đây, việc áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt để chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm 
xã hội  tại khu vực đô thị sẽ được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc 
nhận lương hưu, tiết kiệm thời gian và công sức di chuyển cho người dân. 

Chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm với hình thức không dùng tiền mặt mang lại nhiều hiệu 
quả tích cực song cũng tồn tại nhiều bất cập, khó khăn. Không thể không kể đến việc người 
dân có thói quen sử dụng tiền mặt, các hình thức thanh toán điện tử chưa phổ biến.  

Tính trên cả nước thì hiện nay có khoảng 21% tổng số tiền được chi trả qua thẻ ATM chủ yếu 
ở các thành phố, đô thị lớn. Việc sử dụng phương thức nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 
hội qua thẻ ngân hàng sẽ là khó khăn khi đối tượng nhận lương hưu là những người già yếu, 
cao tuổi đặc biệt vùng sâu, vùng xa. 

Nhận định về vấn đề này, ông Phạm Thanh Du, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán (Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam) cho biết: “Theo Nghị quyết của Chính phủ là vận động chứ chưa có 
quy định pháp lý nào là bắt buộc. Do vậy, việc triển khai thực hiện kế hoạch này trong ngành 
BHXH tuy rất tích cực nhưng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là đối với người hưởng lương 
hưu. Việc này vô cùng khó khăn, tâm lý người hưởng nhiều tuổi rất muốn nhận tiền mặt bởi 
không phải thao tác qua thẻ ATM, cây rút tiền và phải nhớ mã pin”. 

Như vậy, hội thảo “Tăng cường hệ thống quản trị và chi trả an sinh xã hội - Đánh giá thực 
trạng, kinh nghiệm quốc tế và định hướng cho Việt Nam” do Bộ Lao động-Thương binh và 
Xã hội phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức sẽ triển khai thí điểm tại các đô thị, 
thành phố lớn.  

Kết hợp với việc thí điểm hình thức thanh toán chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã 
hội qua hệ thống ngân hàng thì phương thức chi trả hàng tháng bằng tiền mặt vẫn được duy 
trì, tránh tình trạng chậm lương hưu, trợ cấp BHXH của người dân.  

 



 

Nguồn: Báo Công Thương     

Ngày đăng: 25/06/2019 
Mục: Tin tức    

Phối hợp vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội 

5 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn Hải Phòng đã có 1.039 người hưởng bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế già yếu được chi trả tại nhà. Đây là kết quả của công tác phối hợp giữa 
ngành bảo hiểm xã hội, bưu điện trong năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019.     

Theo đánh giá của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, thời gian qua, BHXH và bưu điện tại 
Hải Phòng đã tích cực phối hợp thực hiện công tác chi trả chế độ BHXH, bảo hiểm y tế 
(BHYT), BH thất nghiệp kịp thời, an toàn cho người thụ hưởng. Đặc biệt, những người hưởng 
ốm đau, già yếu không đến được các điểm chi trả đều được chi trả tận nơi sinh sống. Việc 
nhận và trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đã góp phần tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí 
đối với các đơn vị sử dụng lao động, người lao động khi nộp hồ sơ tham gia, giải quyết các 
chế độ BHXH. 

 

Ngành BHXH và bưu điện đang triển khai nhiều giải pháp để mở rộng người tham gia 
BHXH, BHYT tại Hải Phòng 

Ngoài ra, trong 5 tháng đầu năm 2019, BHXH và Bưu điện Hải Phòng đã phối hợp tổ chức 
128 hội nghị tuyên truyền, phát triển mới 1.872 người tham gia BHXH tự nguyện. Đến nay, 
thông qua hệ thống bưu điện đã phát triển được 4.774 người tham gia BHXH tự nguyện, bằng 
49,53% số người đang tham gia BHXH tự nguyện và 78.681 người tham gia BHYT hộ gia 
đình, bằng 26,58% số người đang tham gia BHYT theo hộ gia đình của toàn thành phố. 

Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều vướng mắc trong việc triển khai mở rộng người tham gia 
BHXH trên địa bàn. Trong đó, tỷ lệ người lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM 
còn thấp; số người tham gia BHXH tự nguyện đã tăng nhưng vẫn còn chậm; việc chuyển phát 
hồ sơ qua hệ thống bưu điện có lúc, có nơi chưa kịp thời… 

Thời gian tới, để thực hiện các chỉ tiêu về BHXH, BHYT và các chính sách an sinh BHXH, 
ngành bưu điện tại Hải Phòng sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động người lĩnh lương 
hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM; bám sát cơ sở, tuyên truyền đến từng thôn, xóm, nhà 
riêng vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện; tăng cường nhận và trả hồ sơ 
qua dịch vụ bưu chính, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ đại lý thu 
BHXH, BHYT trên địa bàn… 

 



Nguồn: Báo Vĩnh Long          

Ngày đăng: 25/06/2019 
Mục: Xã hội           

BHXH huyện Trà Ôn tuyên truyền chính sách BHXH 

Cơ quan BHXH huyện Trà Ôn vừa phối hợp với Bưu điện huyện và các xã Nhơn Bình, 
Hòa Bình tổ chức tuyên truyền các chính sách BHXH tự nguyện cho trên 100 hộ dân. 

Tại buổi tuyên truyền, người dân được thông tin đầy đủ về các chủ trương, chính sách, pháp 
luật về BHXH; một số nội dung mới của Luật BHXH sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng 
dẫn thi hành. 

Đặc biệt, tại buổi tuyên truyền, người dân được nghe báo cáo viên truyền tải rất ngắn gọn, súc 
tích, cụ thể những vấn đề quan tâm về chính sách BHXH tự nguyện như: độ tuổi tham gia 
BHXH tự nguyện, mức đóng, phương thức đóng, mức hỗ trợ của Nhà nước cho các đối 
tượng; các chế độ được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện. 

Ngoài ra, báo cáo viên còn giải đáp ngay những thắc mắc để người dân có thể hiểu sâu hơn ý 
nghĩa của chính sách BHXH tự nguyện. Đặc biệt, khi người dân có nhu cầu tham gia BHXH 
tự nguyện, cán bộ BHXH sẽ hướng dẫn thủ tục, thu tiền đóng và thực hiện in sổ BHXH. 

Tính đến nay, đã có 4 xã Tích Thiện, Thiện Mỹ, Nhơn Bình, Hòa Bình tổ chức tuyên truyền 
các chính sách BHXH tự nguyện. Theo kế hoạch phấn đấu đến hết tháng 5, BHXH huyện sẽ 
phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức tuyên truyền ở 9 xã- thị trấn còn lại. 

Thông qua buổi tuyên truyền, người dân nhận thức rõ hơn mục đích, ý nghĩa của chính sách 
BHXH tự nguyện, từ đó tích cực tham gia góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh phát 
triển số người tham gia BHXH trên địa bàn huyện. 



 

Nguồn: Công an nhân dân        

Ngày đăng: 25/06/2019 
Mục: Đời sống           

Phát triển hơn 2.600 người tham gia BHXH tự nguyện ở An Giang 

Tính đến giữa tháng 6, BHXH và Bưu điện tỉnh An Giang đã phối hợp tổ chức 79 hội 
nghị tuyên truyền về BHXH tự nguyện trên địa bàn, thu hút 4.203 người tham dự và 
vận động được 1.543 người tham gia, đạt 36,7% kế hoạch được giao. 

Mới đây, tại hội nghị sơ kết đánh giá công tác phối hợp trong phát triển người tham gia 
BHXH tự nguyện, BHXH và Bưu điện tỉnh An Giang đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm hoàn 
thành nhiệm vụ này trong năm 2019. 

 

Công tác phối hợp phát triển người tham gia BHXH tự nguyện được chú trọng ở An Giang.

BHXH và Bưu điện cùng thống nhất xem công tác phát triển đối tượng BHXH tự nguyện là 
một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng cần hoàn thành với quyết tâm cao nhất. Hàng 
tháng, hai đơn vị sẽ tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc. 

Theo đó, BHXH cấp huyện sẽ chủ trì phối hợp với Bưu điện huyện tham mưu UBND huyện 
ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan trên địa bàn cùng vào cuộc thực hiện nhiệm vụ 
này; tập trung tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư hay tại nhà riêng các 
đối tượng tiềm năng như: hộ kinh doanh cá thể, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ để vận động người dân, 
người lao động tham gia BHXH tự nguyện…phát triển bao phủ trên diện rộng toàn tỉnh. 



 

Nguồn: Báo Nghệ An         

Ngày đăng: 25/06/2019 
Mục: Tin tức           

Tiện ích khi chi trả lương hưu qua thẻ ATM 

Trong thời đại công nghệ số, việc sử dụng tài khoản ATM không phải là điều quá mới lạ 
đối với đại đa số người lao động và đem lại nhiều tiện ích cho người sử dụng. Từ tháng 
6/2019, BHXH tỉnh Nghệ An phối hợp với Bưu điện tỉnh, các ngân hàng thương mại 
thực hiện mở tài khoản ATM miễn phí cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH. 

Thuận tiện cho người dân 

Đầu tháng 6/2019, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã trực tiếp cử cán bộ đến các 
phường, xã: Trường Thi, Quán Bàu, Đội Cung, Hưng Đông, Đông Vĩnh để tuyên truyền và 
hướng dẫn người dân những tiện ích của dịch vụ này. 

Lâu nay tôi vẫn nghe nói nhiều về việc chi trả lương hưu qua thẻ ATM. Với người cao tuổi 
chúng tôi, ban đầu để sử dụng dịch vụ này khá khó khăn. Nhưng tôi nghĩ chỉ một, hai lần sẽ 
quen. Hơn thế, nếu có thẻ ATM chúng tôi cũng thuận lợi hơn khi nhận, chuyển tiền với con 
cháu trong gia đình vì các cháu đều sử dụng giao dịch chuyển tiền điện tử qua tài khoản 
ATM” 

Ông Phạm Quốc Thược ở khối 12, phường Trường Thi. 

 

Hướng dẫn người dân tham gia BHXH. Ảnh tư liệu Đức Anh 

Thành phố Vinh là địa phương được các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh lựa chọn để 
triển khai nội dung này. Để việc thực hiện được thuận lợi, các ngân hàng thương mại trên cơ 
sở phân vùng địa bàn tuyên truyền đã chỉ đạo đơn vị trực thuộc, các chi nhánh trong cùng hệ 
thống trên địa bàn tỉnh Nghệ An để tổ chức tuyên truyền, vận động mở thẻ theo từng địa bàn 
phường, xã tại các huyện, thành phố phù hợp, đảm bảo thuận lợi nhất đối với người hưởng 
lương hưu, trợ cấp BHXH.  

“Qua tuyên truyền, chúng tôi thấy người dân rất hào hứng với dịch vụ chi trả lương hưu qua 
thẻ ATM. Vì thế, dù vẫn còn một số ý kiến lo lắng nhưng chúng tôi đã kịp thời giải đáp các 
thắc mắc để người dân hiểu được những tiện ích của dịch vụ này, đó là chi trả nhanh chóng, 
chính xác, tiết kiệm thời gian cho người hưởng. Để thuận lợi cho người dân, hiện các ngân 



hàng đều miễn phí làm thẻ cho tất cả người hưởng với thủ tục đơn giản, nhanh chóng và chỉ 
trong 3 – 5 ngày là người dân sẽ có thẻ”.  

Bà Nguyễn Kim Yến – Trưởng phòng Khách hàng, cá nhân - Ngân hàng Đầu tư và Phát 
triển Việt Nam. 

Tính đến kỳ chi trả lương hưu tháng 4/2019, số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua 
tài khoản ATM của toàn tỉnh là 15.497 người, với số tiền 76.312 triệu đồng. Mặc dù tỷ lệ này 
đạt 9,6% số người và 12,5% trên tổng số chi lương hưu hàng tháng, nhưng theo đánh giá của 
BHXH tỉnh thì tỷ lệ chi trả qua thẻ ATM vẫn còn thấp và đa phần người hưởng đã được chi 
trả qua thẻ từ khi đang còn công tác ở các đơn vị. 

“Tuy hình thức chi trả qua thẻ ATM chiếm tỷ lệ còn nhỏ, song bước đầu đã đạt được những 
kết quả quan trọng. Từ đó, góp phần làm thay đổi về mặt nhận thức, tập quán, thói quen cũng 
như nâng cao nhận thức về lợi ích của một bộ phận người dân trong thanh toán không dùng 
tiền mặt”. 

Bà Phạm Thị Phong – Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính  (BHXH tỉnh). 

Mở rộng đối tượng phục vụ 

Ngày 23/2/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 241/QĐ -TTg về phê duyệt 
Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công nhằm mục tiêu đẩy mạnh 
thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng; góp phần xây dựng Chính 
phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế và phát triển thanh 
toán không dùng tiền mặt. 

Nhằm tiết kiệm thời gian chờ đợi, giảm chi phí đi lại và đảm bảo an toàn tiền mặt cho người 
hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, từ tháng 6/2019, BHXH tỉnh Nghệ An phối hợp với các 
ngân hàng thương mại có chi nhánh trên địa bàn tỉnh (Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Ngân hàng TMCP Đầu tư 
và Phát triển Việt Nam; Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP phát 
triển nhà TP. Hồ Chí Minh) thực hiện mở tài khoản ATM miễn phí cho người hưởng lương 
hưu, trợ cấp BHXH tại các điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH.  

 

Người nghỉ hưu sẽ không phải mang sổ đi nhận lương. Ảnh tư liệu 

Theo ông Lê Trường Giang – Giám đốc BHXH tỉnh, việc chi trả qua thẻ ATM sẽ tạo điều 
kiện cho người dân trong việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Nhờ vậy, thay vì 
phải đến tận các điểm chi trả, chờ đợi để nhận tiền lương hưu, trợ cấp BHXH, người hưởng 
lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ nhận được lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM trước ngày 



mồng 4 hàng tháng. Việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM cũng sẽ tiết kiệm thời 
gian, chi phí đi lại cho người hưởng và đặc biệt là đảm bảo an toàn số tiền được hưởng. 

Để việc triển khai được hiệu quả, BHXH tỉnh đã tổ chức làm việc với Bưu điện tỉnh và các 
ngân hàng thương mại để thống nhất các nội dung và phương thức thực hiện việc giới thiệu về 
chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản. 

Song song với đó, các đơn vị cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người hưởng 
mở thẻ ATM để nhận lương hưu qua tài khoản tại điểm chi trả tiền mặt vào kỳ chi trả lương 
hưu tháng 6/2019. Trong thời gian tới, để người dân hiểu rõ vấn đề này, BHXH sẽ có “Thư 
ngỏ” về việc nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân tới người hưởng lương hưu, chế độ 
BHXH hàng tháng tại các điểm chi trả. 

Nhằm tạo thuận lợi cho nhân dân, BHXH cũng yêu cầu các ngân hàng chủ động in danh sách, 
địa chỉ các cây ATM trên địa bàn, niêm yết tại địa điểm chi trả tiền mặt. Trong quá trình thực 
hiện cần thông tin đầy đủ hồ sơ, thủ tục, trách nhiệm, quyền lợi, các chính sách của ngân hàng 
đối với người hưởng có nhu cầu mở tài khoản ATM. Đồng thời, phải thực hiện đầy đủ cam 
kết với cơ quan BHXH, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho 
người dân mở tài khoản, cấp thẻ ATM. 

Hiện trong tháng đầu tiên, dù mới triển khai thí điểm ở thành phố Vinh nhưng đã có hàng 
trăm người dân đăng ký thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH từ tiền mặt 
sang thẻ ATM. Đây cũng là cơ sở để Nghệ An phấn đấu đến năm 2020 đạt mục tiêu 20% số 
tiền chi trả an sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng. 


