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Bưu điện huyện Lộc Hà phát hành thẻ chi trả lương hưu điện tử 

Trong 2 ngày (từ 06 -07/11), Bưu điện huyện Lộc Hà đã tổ chức phát hành Thẻ chi trả lương 
hưu điện tử trên địa bàn tòan huyện. Đây là địa phương đầu tiên được chọn làm điểm để rút 
kinh nghiệm cho việc thực hiện kế hoạch phát hành đồng loạt thẻ chi trả lương hưu và trợ cấp 
BHXH tại 124 điểm chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn toàn tỉnh 
trong thời gian tới.  

 

Theo đó, bắt đầu từ ngày 06/11/2019, Bưu điện huyện Lộc Hà đã triển khai việc phát hành 
Thẻ chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH (hay còn gọi là thẻ chi trả lương hưu điện tử) thay thế 
Phiếu lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn. Với tổng số 
thẻ phát hành là 2.249 thẻ, tại 13 điểm chi trả thuộc 13 xã trong toàn huyện, việc thực hiện chi 
trả tiền lương hưu qua thẻ điện tử cũng đã được Bưu điện Lộc Hà đã chính thức triển khai. 



 

Mỗi người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ được cấp miễn phí 1 thẻ. Với thẻ chi trả này, 
người hưởng dù ở thành thị hay nông thôn, miền núi đều có thể tới các điểm chi trả theo lịch 
hoặc bất kỳ điểm chỉ trả nào của Bưu điện trên toàn quốc để nhân viên bưu điện phục vụ đầy 
đủ, chính xác số tiền của mình mà không hề phụ thuộc vào nơi đăng ký danh sách nhận 
tiền. Việc cấp thẻ và rút tiền đều hoàn toàn miễn phí, người hưởng không phải chi trả bất cứ 
loại phí nào từ phí phát hành, phí thường niên, phí rút tiền... Đặc biệt các khoản chế độ, trợ 
cấp được tích hợp trên cùng một thẻ sẽ giúp người hưởng thuận tiện hơn trong việc quản lý, 
không phải đi nhận tiền nhiều lần tại nhiều điểm chi trả khác nhau. Người hưởng cũng có thể 
quản lý, theo dõi số tiền và các giao dịch rút tiền trên thẻ thông qua các công cụ như website, 
điện thoại di động và tại quầy giao dịch của Bưu điện. 

Trâm Anh   
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Hiệu quả chi trả lương hưu, trợ cấp bảo trợ xã hội qua thẻ từ 

Ba tháng nay, Bưu điện tỉnh đã thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo trợ xã hội cho 
người dân qua thẻ từ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào chi trả lương, trợ cấp xã 
hội giúp tiết kiệm nhiều thời gian, chi phí và tăng cường việc kiểm soát thu, nộp tiền 
chặt chẽ, an toàn. 

 

Nhân viên tại Bưu điện thành phố Vĩnh Yên chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội qua thẻ từ tại 
nhà văn hoá tổ dân phố Chiền, phường Ngô Quyền (Vĩnh Yên) 

Những tháng gần đây, các cụ hưu trí, người được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội trên địa bàn 
tỉnh không phải mang sổ đi lĩnh lương như trước, thay vào đó là sử dụng thẻ từ chi trả do 
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát hành. 

Những chiếc thẻ từ được ép nhựa cứng, nhỏ nhắn để trong túi (hoặc ví) rất thuận tiện, giúp 
người cao tuổi dễ dàng bảo quản hơn so với những quyển sổ giấy. 

Bà Nguyễn Thị Trâm, một cán bộ hưu trí ở phường Ngô Quyền (Vĩnh Yên) cho biết: Trước 
đây, khi dùng sổ giấy thì việc lĩnh lương lâu hơn do nhân viên phải viết các thông tin liên 
quan và kiểm tra một số loại giấy tờ tuỳ thân. Đến nay, nhân viên chỉ cần quẹt thẻ qua chiếc 
máy POS nhỏ để trên bàn xong là chi lương ngay. Sử dụng thẻ từ chi trả vừa nhỏ gọn lại tiện 
lợi. Trong khi dùng sổ giấy lâu ngày hay bị nhăn (quăn) góc, có lúc sơ ý để ngấm nước còn 
nhoè hết chữ. 

Ngày 8/11/2019, có mặt tại nhà văn hóa tổ dân phố Chiền, phường Ngô Quyền (Vĩnh Yên) 
chúng tôi ghi nhận, mặc dù phải chi trả lương, các khoản trợ cấp cho 600 lượt người nhưng 
việc thanh toán diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. Từ ngày Bưu điện tỉnh ứng dụng công nghệ 
thông tin vào việc chi trả, người dân đi lĩnh lương rất phấn khởi do không phải chờ đợi lâu 
như trước. 

Được biết, Bưu điện tỉnh hiện đang thực hiện chi trả lương hưu, các chế độ trợ cấp xã hội cho 
khoảng 42.000 người, đến nay, đơn vị đã phát hành được 41.000 thẻ, số còn lại (1.000 thẻ) 
đang được điều chỉnh các thông tin, dữ liệu cá nhân liên quan. 



Để phát hành thẻ chi trả đến tay người dân, trong tháng 6 và 7/2019, nhân viên bưu điện ở các 
huyện, thành phố đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ hưu trí, đối tượng chính sách 
hoàn thiện thông tin cá nhân để đưa vào phần mềm quản lý. 

Bà Lê Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Trước đây, khi sử dụng sổ lĩnh 
lương, 2-3 năm đơn vị phải cấp lại sổ mới cho người dân làm phát sinh thêm một khoản chi 
phí. Vào cuối các ngày chi lương, nhân viên bưu điện lại phải cộng sổ sách rất vất vả, mất 
thời gian, phần lớn đều làm việc đến tối muộn mới xong. 

Tuy nhiên, sau khi thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin thì việc chi trả các khoản lương 
hưu, trợ cấp xã hội trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Theo đó, nhân viên quẹt thẻ đến đâu là 
chi đến đấy, không những tiết kiệm thời gian, việc quản lý thu chi còn chặt chẽ, khoa học, 
chính xác, an toàn nhất là trong thanh quyết toán và thu nộp tiền. 

Hiện nay, việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp được Bưu điện tỉnh triển khai ở 178 
điểm/137 xã, phường, thị trấn (12 bưu cục, 119 bưu điện văn hóa xã, 47 nhà văn hóa thôn). 
Ngày chi trả được các địa phương bố trí, sắp xếp từ ngày mùng 7-10 hàng tháng. Tại các điểm 
giao dịch sẽ có gần 170 nhân viên bưu điện thực hiện chi trả với thái độ tận tình, niềm nở nên 
tạo được sự quý mến, tin tưởng của người dân. 

Theo bà Hương, trước mắt, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam mới thực hiện việc chi trả 
lương hưu, các khoản trợ cấp xã hội qua thẻ từ. Các dịch vụ khác như: Rút tiền tại cây ATM, 
thanh toán bằng thẻ… đang được tính toán và sẽ triển khai trong thời điểm thích hợp. 
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Đã có gần 500 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện 

Theo BHXH Việt Nam, tính đến ngày 31/10/2019, toàn quốc có 499 nghìn người tham gia 
BHXH tự nguyện, đạt 101,7% kế hoạch giao, tăng 36 nghìn người so với tháng trước. 

Trong đó, một số BHXH tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cao về phát triển đối tượng tham gia BHXH 
tự nguyện là Hưng Yên (7,828 người, đạt 168.4% kế hoạch); Sơn La (11,355 người đạt 
162.6% kế hoạch); Cà Mau (7,459 người đạt 143.7 kế hoạch)… 

 

Người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện tại Bưu điện huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang). 
Ảnh: Minh Thu. 

Một số BHXH tỉnh, thành phố phát triển nhiều người tham gia trong 10 tháng đầu năm là 
Nghệ An (16,144 người); Hà Nội (10,756 người); Thanh Hóa (9,488 người); Hải Dương 
(7,063 người)… 

Trong tháng 10, Bưu điện đã tổ chức 1.723 cuộc hội nghị tuyên truyền phát triển đối tượng 
tham gia BHXH tự nguyện thông qua hình thức trực tiếp, phát triển được 38.135 người tham 
gia, lũy kế từ đầu năm đến nay là 212.593 người, đạt tỷ lệ 96,6% kế hoạch. 

Từ nay đến cuối năm, BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tiếp tục tăng 
cường công tác phối hợp, tổ chức hội nghị trực tiếp với người dân, doanh nghiệp, người lao 
động…để tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện…/. 

Lê An 
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MÈO VẠC THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP 
BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG QUA HỆ THỐNG BƯU ĐIỆN HUYỆN 

Tính đến nay, sau hơn 5 năm triển khai công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng 
qua hệ thống Bưu điện đã mang lại những hiệu quả thiết thực nhất cho người hưởng thụ. 

Tại Mèo Vạc, công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện 
được triển khai thực hiện từ năm 2013 đến nay. Việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp 
BHXH đã được triển khai tại trụ sở Bưu điện huyện và 15 điểm Bưu điện văn hóa xã. Các 
điểm chi trả bảo đảm cơ sở vật chất, nhà cửa, bàn ghế khang trang. Theo đánh giá của các đối 
tượng hưu trí và người hưởng trợ cấp BHXH, các điểm chi trả đều đúng lịch quy định, bảo 
đảm điều kiện an ninh, an toàn quỹ tiền mặt, thuận lợi, nhanh chóng, chính xác; tiết kiệm 
được nhiều thời gian đi lại. Bên cạnh đó, đây còn là dịp gặp gỡ hỏi thăm tình hình sức khỏe, 
gia đình, trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống của những đối tượng cao tuổi. 

 

Hình ảnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại một điểm chi trả thuộc huyện Mèo Vạc 

Trong công tác quản lý đối tượng, nhờ làm tốt công tác phối hợp giữa BHXH và Bưu điện 
huyện nên việc quản lý đối tượng được thực hiện chặt chẽ, công tác theo dõi cập nhật biến 
động tăng giảm người hưởng được thực hiện kịp thời. Về quy trình chi trả, Bưu điện huyện đã 
làm tốt quy định của BHXH Việt Nam về việc kiểm tra giấy ủy quyền, không tự ý ký thay 
người hưởng. Mặt khác, nhân viên chi trả tại các điểm giao dịch rất chuyên nghiệp, nghiêm 
túc thực hiện các quy trình quản lý nguồn tiền chi trả bảo đảm an toàn, đầy đủ, tận tình; thái 
độ phục vụ cơ bản đã tạo được sự hài lòng của người hưởng thụ. 

Để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, trong thời gian tới, ngoài việc làm tốt công tác 
tuyên truyền, BHXH huyện cần tăng cường công tác kiểm tra các điểm chi trả; Bưu điện 
huyện cần quan tâm hơn đến thái độ và phong cách phục vụ, công tác thanh quyết toán và 
quản lý nguồn tiền kịp thời, đúng quy định, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội 
trên địa bàn huyện Mèo Vạc./. 


