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Sửa Quyết định thành lập UBQG về Chính phủ điện tử 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1201/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số 
điều tại Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ thành 
lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử. 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban. 

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban là Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trực tiếp chỉ đạo 
các công việc thường xuyên của Ủy ban. 

Phó Chủ tịch Ủy ban là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, chịu trách nhiệm trước 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử. 

Các Ủy viên gồm: Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bộ 
trưởng Bộ Tài chính; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thứ trưởng 
Bộ Nội vụ; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; 
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; Chủ tịch Hội 
đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng thành viên 
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT. 

Thành lập Tổ công tác giúp việc Ủy ban (Tổ công tác) đặt tại Bộ Thông tin và Truyền thông 
do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng. 

Tổ công tác gồm đại diện lãnh đạo cấp Vụ của các Bộ, cơ quan: Công an, Giáo dục và Đào 
tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi 
trường, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Ban Cơ yếu Chính phủ, lãnh đạo và chuyên gia 
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, 
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty cổ phần FPT và một số chuyên gia về Chính phủ 
điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trong nước và quốc tế. Trong trường hợp cần thiết, 
Tổ công tác được huy động các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ 
được giao. Bộ Thông tin và Truyền thông làm nhiệm vụ thường trực của Tổ công tác. 

Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối, giúp Ủy ban điều phối công tác xây dựng, 
phát triển Chính phủ điện tử; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ủy ban và Tổ 
công tác. 

* Trước đó, Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử đã được thành lập theo Quyết định số 
1072/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban có chức năng, nhiệm vụ 
nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chiến lược, cơ chế, 
chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới 
Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4 tại Việt Nam. 

Bên cạnh đó, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực 
hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới 
Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối, 
đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự 
án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử. 

Đồng thời, cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên 
quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử thuộc thẩm quyền quyết 



định của Thủ tướng Chính phủ; sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, 
giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; thực hiện các nhiệm vụ khác theo 
yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Chí Kiên 
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Tiện ích chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua thẻ điện tử 

Theo Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Nguyễn Thị Tím, từ tháng 9-2019, 
tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 
chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt. Phát và sử dụng thẻ chi trả 
(thẻ điện tử) trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng; mang lại tiện ích 
về quản lý đối tượng, minh bạch thông tin, thuận lợi cho người thụ hưởng. 

Để triển khai hiệu quả, BHXH An Giang phối hợp Bưu điện tỉnh đã ứng dụng công nghệ 
thông tin trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt. Qua đó, tạo điều 
kiện thuận lợi nhất cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua cơ quan bưu 
điện. Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu cải 
tiến, đổi mới chất lượng quản lý và chi trả, thanh toán các chế độ BHXH cho người hưởng, 
tôn trọng nguyện vọng của người hưởng trong việc lựa chọn hình thức nhận tiền.. 

Bưu điện cam kết việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả lương hưu, trợ 
cấp BHXH hàng tháng đảm bảo kịp thời, đúng người hưởng, đúng số tiền theo danh sách chi 
trả do BHXH chuyển sang. Bưu điện chịu trách nhiệm bảo mật thông tin người hưởng, không 
được tự ý thay đổi thông tin người hưởng do BHXH chuyển sang. Tuyệt đối không sử dụng 
thông tin người hưởng vào mục đích khác. Việc thanh-quyết toán đảm bảo đầy đủ hồ sơ theo 
quy định. 

 

Bưu điện tỉnh trao thẻ chi trả cho đối tượng thụ hưởng lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng 
tháng thay thế phiếu lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng 

BHXH tỉnh cho biết, thẻ chi trả là thẻ lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng thay thế 
phiếu lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho đối tượng thụ hưởng. Trường hợp hình 
ảnh người hưởng đã được lưu giữ trên thẻ chi trả thì thẻ chi trả thay thế phiếu lĩnh lương hưu, 
trợ cấp BHXH và chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh. Toàn bộ thông tin và 
hình ảnh người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng được lưu giữ trên thẻ chi trả 
và quản lý trên hệ thống công nghệ thông tin theo chế độ “Mật”. Thẻ chi trả không phải là thẻ 
ATM. 



Thẻ chi trả lương hưu do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát hành. Mỗi người hưởng 
lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ được cấp miễn phí 1 thẻ. Thẻ được sử dụng để định danh người 
hưởng (hoặc người được ủy quyền) nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại các điểm giao dịch của 
bưu điện. Toàn bộ thông tin, dữ liệu chi trả và lịch sử giao dịch của người hưởng được lưu giữ 
trên hệ thống quản lý phần mềm của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. 

Khi cấp phát thẻ, bưu điện sẽ cấp cho người hưởng 1 thẻ cứng in đầy đủ họ tên, mã số và thời 
hạn của thẻ; kèm theo phiếu thu thập thông tin cá nhân được lưu trữ trong hệ thống phần mềm 
BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Trong trường hợp thông tin không 
đúng, người hưởng sẽ điền bổ sung vào 1 phiếu điều chỉnh kèm theo. Tại kỳ trả lương, trợ cấp 
BHXH tháng kế tiếp, người hưởng đến điểm bưu điện nơi nhận lương nộp phiếu thông tin, 
nếu có bổ sung thông tin cá nhân nộp cả phiếu điều chỉnh. Bưu điện sẽ tiến hành quẹt thẻ, đối 
soát thông tin và chụp ảnh cá nhân người hưởng (cả người được ủy quyền) để cập nhật vào hệ 
thống phần mềm quản lý đối tượng. 

Người hưởng được cấp phát thẻ chi trả nhận tiền tại các điểm chi trả hoặc tại các bưu cục 
trong khoảng thời gian từ ngày 7 đến ngày 25 hàng tháng mà không mất phí. Thẻ chi trả này 
tích hợp tất cả các tiện ích cho người hưởng lương ở tất cả các điểm giao dịch của hệ thống 
bưu điện. 

Có mặt tại Bưu cục phường Bình Khánh ngày 7-9, rất đông cán bộ hưu trí hưởng lương đến 
đổi thẻ, tất cả đều phấn khởi, đồng tình khi biết thông tin bưu điện sẽ phát thẻ chi trả, bởi rất 
tiện lợi cho những người hưởng lương hưu. Chỉ cần cầm thẻ đến bưu điện để quẹt, ký nhận 
tiền, chứ không phải cầm chứng minh nhân dân, phiếu lĩnh lương và mất thời gian chờ đợi 
đến lượt ký nhận để lĩnh lương như trước đây. 

Tháng 8-2019, Bưu điện tỉnh đã tổ chức tập huấn cho lực lượng chi trả, tuyên truyền đến 
người hưởng; tháng 9-2019, tất cả hệ thống bưu cục của Bưu điện tỉnh tổ chức phát hành thẻ 
chi trả, đổi thẻ và bổ sung thông tin người hưởng tại Bưu điện các huyện, thị xã, thành phố, 
các xã, phường, thị trấn; tháng 10-2019, sẽ tổ chức chi trả bằng thẻ, chụp ảnh người hưởng và 
tiếp tục bổ sung thông tin người hưởng. Đối với những người hưởng lương hưu, trợ cấp 
BHXH có sức khỏe yếu, không thể đi lại, không có người ủy quyền, bưu điện sẽ cử nhân viên 
trực tiếp đến gia đình cấp thẻ chi trả, thu thập thông tin để đảm bảo quyền lợi. 

Việc áp dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để chi trả lương hưu, trợ cấp 
BHXH hàng tháng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong việc lĩnh lương hưu; 
tiết kiệm được thời gian, công sức đi lại của người dân. 

Theo BHXH tỉnh, đến nay toàn tỉnh có 110.083 người tham gia BHXH bắt buộc, 8.867 người 
tham gia BHXH tự nguyện. 8 tháng của năm 2019, BHXH giải quyết trên 143.000 hồ sơ 
hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng. 

Hiện nay, ngành BHXH phối hợp bưu điện tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH bằng 
tiền mặt hàng tháng cho trên 22.000 người tại 11 bưu cục, với 155 điểm chi trả trên toàn tỉnh. 

HẠNH CHÂU 

 



 

Nguồn: BHXH   
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Chuẩn hóa dữ liệu người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH để thanh toán không dùng 
tiền mặt 

Sáng 17/9, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo "Xây dựng lộ trình chuẩn hóa thông 
tin dữ liệu về người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH để kết nối chia sẻ thông tin với các tổ 
chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nhằm phục 
vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua ngân hàng". Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam 
Nguyễn Đình Khương dự và chủ trì hội thảo. Cùng tham dự còn có đại diện các đơn vị nghiệp 
vụ thuộc BHXH Việt Nam, BHXH một số địa phương, ngân hàng và các tổ chức trung gian 
thanh toán. 

Theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/2/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án 
đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công (thuế, điện, nước, học phí và chi 
trả các chương trình an sinh xã hội). Trong đó, BHXH Việt Nam được giao chủ trì, phối hợp 
với Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị liên quan triển khai nghiên cứu, xây dựng lộ trình 
chuẩn hóa thông tin dữ liệu về người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH để kết nối chia sẻ thông 
tin với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh 
toán nhằm phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua ngân hàng. 

 

Theo Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương, để thực hiện quyết định này, BHXH Việt 
Nam đã có kế hoạch triển khai, giao cho các địa phương thực hiện đảm bảo đến năm 2021 sẽ 
đạt chỉ tiêu thanh toán không dùng tiền mặt mà Thủ tướng Chính phủ giao cho BHXH Việt 
Nam. Do đó, hội thảo nhằm đánh giá lại kết quả toàn Ngành đã đạt được, đề nghị BHXH các 
địa phương, các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán đưa ra các đề 
xuất giải pháp chuẩn hóa dữ liệu; đồng thời xây dựng lộ trình kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin 
giữa BHXH với các tổ chức dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán để thực hiện chi trả 
không dùng tiền mặt. 

Theo BHXH Việt Nam, để thực hiện mục tiêu chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện 
thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, cần các điều kiện sau: Hoàn 
thiện cơ sở dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH; hạ tầng thanh toán điện tử; cơ sở 
pháp lý trong việc bảo mật thông tin cũng như kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin của người 
nhận lương hưu, trợ cấp BHXH để chi trả qua ngân hàng. “Hiện nay, BHXH Việt Nam đã cơ 
bản xây dựng được cơ sở dữ liệu của người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH. Về mặt cơ sở hạ 
tầng và kỹ thuật CNTT, BHXH Việt Nam hoàn toàn sẵn sàng để kết nối, chia sẻ dữ liệu với 



các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, thể hiện qua việc BHXH Việt Nam đã thực hiện kết 
nối, chia sẻ dữ liệu thông tin với một số cơ quan như Bưu điện, Thuế... đảm bảo tính hợp pháp 
bằng chữ ký số”- Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương cho biết. 

Cụ thể, về cơ sở dữ liệu, theo báo cáo của Ban Thực hiện chính sách BHXH, hiện nay ngành 
BHXH đang thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho hơn 3,1 triệu người 
hưởng (1,2 triệu người hưởng từ nguồn NSNN và 1,9 triệu người hưởng từ nguồn quỹ 
BHXH). Hàng năm, BHXH Việt Nam cũng giải quyết và chi trả cho hơn 890.000 người 
hưởng các chế độ BHXH một lần; giải quyết và chi trả cho gần 10,4 triệu lượt người hưởng 
ốm dau, thai sản, dưỡng sức- phục hồi sức khỏe; khoảng hơn 800.000 người hưởng trợ cấp 
thất nghiệp. Hiện, Trung tâm Lưu trữ (BHXH Việt Nam) đang quản lý, lưu trữ hồ sơ hưởng 
BHXH hàng tháng của BHXH 63 tỉnh, thành phố và BHXH Công an nhân dân, BHXH Bộ 
Quốc phòng. Trung tâm đã số hóa và lưu trữ trên 25 triệu trang tài liệu điện tử trên “Hệ thống 
lưu trữ hồ sơ điện tử ngành BHXH”... 

Về kết nối, chia sẻ thông tin với tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán (cụ thể là 
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam), báo cáo của Vụ Tài chính- Kế toán (BHXH Việt Nam) 
cho biết, từ năm 2017, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 
ứng dụng CNTT trong công tác chi trả và triển khai sử dụng Thẻ lĩnh lương hưu, trợ cấp 
BHXH hàng tháng trên toàn quốc từ năm 2019. Hàng tháng, BHXH các địa phương đã thực 
hiện cung cấp dữ liệu thông tin của người hưởng cho cơ quan Bưu điện để quản lý danh sách 
này. Qua báo cáo, các đơn vị đều đánh giá quy trình quản lý người hưởng đã quy định đầy đủ, 
cụ thể các bước thực hiện, trách nhiệm của các bên liên quan- mặc dù quá trình quản lý chia 
sẻ thông tin vẫn còn một số vấn đề cần khắc phục: Báo giảm người hưởng chết, hết hạn 
hưởng còn có một số trường hợp chưa kịp thời, quản lý người hưởng nhận tiền qua tài khoản 
cá nhân, định cư ở nước ngoài... 

Đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán là các ngân hàng, cơ quan BHXH cũng đã 
chi trả qua tài khoản cá nhân cho NLĐ mở tại các ngân hàng thương mại đối với các chế độ: 
Trợ cấp thất nghiệp, ốm đau, thai sản, dưỡng sức- phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, BHXH Việt 
Nam cho biết, cơ quan BHXH và tổ chức dịch vụ thanh toán chưa có cơ chế chia sẻ thông tin 
với nhau, nên chưa thực hiện kết nối dữ liệu, quản lý người hưởng lĩnh lương hưu, trợ cấp 
BHXH qua tài khoản cá nhân. Trong khi đó, theo Vụ Pháp chế (BHXH Việt Nam), tính đến 
thời điểm hiện tại, chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định việc kết nối, chia sẻ dữ liệu. 
Theo quy định của Luật BHXH, cho phép người hưởng lựa chọn các hình thức nhận lương 
hưu và trợ cấp BHXH theo hình thức mà mình thấy thuận tiện nhất. Việc chi trả lương hưu 
qua tài khoản phụ thuộc phần lớn vào lựa chọn của người hưởng. Đây cũng là điểm khó khăn 
trong việc đảm bảo mục tiêu thực hiện chi trả không dùng tiền mặt. Đặc biệt, đối tượng nhận 
lương hưu và trợ cấp BHXH phần lớn là người cao tuổi, nhiều người ở vùng sâu, vùng xa, 
“ngại" tiếp cận với các phương thức giao dịch ngân hàng, thanh toán điện tử... 

Chung quan điểm này, các ngân hàng tham gia hội thảo cũng cho rằng, vấn đề hạ tầng để chia 
sẻ thông tin với cơ quan BHXH không phải là vấn đề khó khăn với cả hai bên. Điểm vướng 
mắc là các quy định về bảo mật thông tin trước yêu cầu chia sẻ thông tin hai chiều giữa hai 
bên. Ngành Ngân hàng cũng có quy định riêng về tính bảo mật thông tin tài khoản của khách 
hàng, không được phép chia sẻ cho bên thứ ba. Còn pháp luật BHXH cũng yêu cầu việc chia 
sẻ thông tin người hưởng phải được sự cho phép của bản thân người đó hoặc cơ quan chức 
năng có thẩm quyền.... 

Kết luận hội thảo, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương cho biết, BHXH Việt Nam sẽ 
có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg và Nghị quyết 
số 02/NQ-CP. Theo đó, BHXH Việt Nam đảm bảo cơ bản đáp ứng được cơ sở dữ liệu người 
nhận lương hưu, trợ cấp BHXH. BHXH Việt Nam cũng sẽ có công văn đề nghị Ngân hàng 
Nhà nước thay mặt các tổ chức thanh toán, trung gian thanh toán đưa ra quy chuẩn các dữ liệu 
cần cơ quan BHXH cung cấp, cũng như chiều thông tin phản hồi từ các tổ chức này với cơ 



quan BHXH; đề nghị hai bên có kiến nghị Chính phủ sửa đổi một số quy định về tính bảo mật 
thông tin để đảm bảo thực hiện việc chia sẻ dữ liệu giữa các bên. Ngoài ra, đề nghị các tổ 
chức tham gia vào hệ thống chi trả tiếp tục hoàn thiện hạ tầng của mình; các ngân hàng nên 
phát triển mạnh các cây ATM, phòng giao dịch gần dân; phối hợp tuyên truyền vận động 
người dân lựa chọn phương thức giao dịch không dùng tiền mặt... 

Lương Thảo 

 



 

Nguồn: Người lao động 

Ngày đăng: 18/09/2019 
Mục: Công đoàn        

Mở rộng chi trả chế độ BHXH qua tài khoản ngân hàng 

Ngày 17-9, tại hội thảo "Xây dựng lộ trình chuẩn hóa thông tin dữ liệu về người nhận 
lương hưu, trợ cấp BHXH nhằm phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua ngân 
hàng", ông Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, cho biết BHXH 
Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2020 có 50% số tiền và số người nhận lương hưu và trợ 
cấp BHXH qua tài khoản ngân hàng. 

Hiện BHXH yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ và BHXH các tỉnh triển khai chuẩn hóa dữ liệu 
người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH để tiến tới kết nối, thực hiện thanh toán qua tài 
khoản ngân hàng cá nhân. BHXH Việt Nam mong muốn người hưởng các chế độ BHXH sẽ 
được cấp tài khoản chi trả dưới dạng thẻ ATM để có thể nhận tiền, rút tiền ở bất kỳ ngân hàng 
nào hợp tác với ngành BHXH, cơ quan bưu điện (đơn vị đang được ủy quyền chi trả). Tuy 
nhiên, theo đại diện Vụ Tài chính - Kế toán (BHXH Việt Nam), hiện hệ thống ATM vẫn còn 
hạn chế ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Nhiều người dân vẫn có thói quen sử dụng tiền 
mặt và hạn chế về công nghệ thông tin… 

 

Người dân làm thủ tục BHXH tại BHXH TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU 

Lãnh đạo BHXH Việt Nam cho biết sẽ kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, đề xuất 
Chính phủ xem xét sửa đổi các quy định pháp lý về kết nối, chia sẻ thông tin của ngành ngân 
hàng với cơ quan BHXH để đẩy mạnh việc chi trả thanh toán các chế độ an sinh xã hội không 
dùng tiền mặt. 

D.Thu 

 
 



 

Nguồn: Báo Phú Yên    

Ngày đăng: 18/09/2019 
Mục: Thời sự      

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ bưu điện 

Bưu điện tỉnh vừa triển khai thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua thẻ chi 
trả của bưu điện (không phải là thẻ ATM). 

Theo đó, thẻ chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát 
hành, cấp miễn phí cho mỗi khách hàng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH 1 thẻ. Trước mắt, 
thẻ thay thế Phiếu lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH như lâu nay (các giai đoạn sau, thẻ sẽ tích 
hợp các chế độ chi trả khác của khách hàng qua bưu điện). 

Sử dụng thẻ này, toàn bộ thông tin, hình ảnh khách hàng sẽ được lưu giữ trên thẻ và quản lý 
trên hệ thống công nghệ thông tin, dữ liệu tập trung toàn quốc của ngành Bưu điện. Do đó, thẻ 
được dùng để định danh người hưởng khi người hưởng (hoặc người được ủy quyền) nhận 
lương hưu, trợ cấp BHXH tại các điểm giao dịch của bưu điện. 

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể sử dụng thẻ để tra cứu thông tin, dữ liệu giao dịch cá nhân, 
tìm hiểu các chính sách, chế độ chi trả... trên website/App Mobile của Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam. 

Thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua thẻ chi trả của bưu điện sẽ giúp ngành Bưu 
điện và BHXH đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều 
kiện thuận lợi nhất cho khách hàng; giúp công tác chi trả được kịp thời, chính xác theo từng 
đối tượng hưởng thụ. 

  

 

 


