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Bưu điện Việt Nam chung tay vượt khó 

Thời gian qua, chính sách cách ly xã hội ở nhiều nước trên thế giới tác động không nhỏ 
đến chuỗi cung ứng toàn cầu của mạng lưới bưu chính quốc tế. Ngay lập tức, Liên minh 
Bưu chính thế giới (UPU) kêu gọi và định hướng giải pháp nhanh cho các tổ chức thành 
viên. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã chủ động vận dụng sáng tạo 
các hình thức nhằm đáp ứng mọi nhu cầu về bưu chính của người dân, thể hiện vị thế 
của doanh nghiệp bưu chính quốc gia hàng đầu khu vực. 

 

Nhân viên Vietnam Post chi trả gói hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-
19.Ảnh: Vietnaam Post 

Bảo đảm nhu cầu chuyển phát 

Khi các lựa chọn liên lạc, chuyển phát khác của người dân bị giới hạn trong những ngày xảy 
ra đại dịch Covid-19, bưu chính trở thành kênh phục vụ tin cậy cho các quốc gia, tổ chức, 
doanh nghiệp và hộ gia đình từ việc chuyển phát hồ sơ tài liệu, bưu gửi đến các giải pháp 
thanh toán. Nhiều quốc gia coi bưu chính là một dịch vụ thiết yếu và đã cho phép bưu chính 
tiếp tục hoạt động, mặc dù có lệnh phong tỏa trên toàn quốc. 

Tại Việt Nam, nhu cầu chuyển phát các văn bản tài liệu, hồ sơ, bưu gửi, hàng hóa của các tổ 
chức, cá nhân và doanh nghiệp vẫn khá cao. Do đó, với sứ mệnh “Phục vụ cộng đồng và gắn 
kết mọi người bằng dịch vụ chất lượng, thân thiện, hiện đại”, Vietnam Post đã phát huy lợi 
thế là doanh nghiệp bưu chính hàng đầu trong việc duy trì ổn định nguồn nhân lực, mạng lưới 
khai thác, vận chuyển, bảo đảm lưu thoát hàng hóa, bưu gửi trên tất cả các tuyến. Cụ thể, 
Vietnam Post duy trì vận chuyển hàng hóa trên hành trình bắc - nam với 20 toa chở công-ten-
nơ/ngày với hành trình 40 giờ chạy từ ga Yên Viên (Hà Nội) đến ga Sóng Thần (Bình Dương) 
và ngược lại; sáu toa hành lý vận chuyển hàng bưu điện theo đoàn tàu SE chạy hai đầu bắc - 
nam; 1.500 xe tải chuyên dụng gắn định vị GPS hoạt động thường xuyên, liên tục; hơn 14.200 
xe máy tham gia vận chuyển hàng hóa trên khắp các thôn, bản, phường, xã... 



Với vai trò tiên phong trong khu vực, và là doanh nghiệp bưu chính quốc gia Vietnam Post 
nhanh chóng hợp tác với Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) có những 
chuyến bay dành riêng để chuyên chở văn bản, tài liệu ưu tiên phục vụ các cơ quan Đảng, 
Nhà nước cùng bưu phẩm hàng hóa chuyển phát nhanh (EMS) qua đường hàng không, bảo 
đảm thông suốt hàng hóa chuyển phát qua bưu điện. 

Các chuyến bay này được vận hành trên cơ sở sử dụng tàu bay hành khách, đáp ứng nhu cầu 
luân chuyển tài liệu, hàng hóa của bưu điện, kết nối hai đầu đất nước. Từ thứ ba đến thứ bảy, 
chuyến bay đặc biệt này được bố trí vận chuyển các sản phẩm tài liệu, hàng hóa ưu tiên theo 
mức độ quan trọng và yêu cầu dịch vụ gồm: văn bản, tài liệu của Đảng, Nhà nước; của các tổ 
chức, cá nhân, doanh nghiệp và hàng hóa thiết yếu của người dân. Trung bình mỗi chuyến bay 
vận chuyển 10 tấn tài liệu, bưu gửi, hàng hóa gửi qua dịch vụ EMS chiều Hà Nội - TP Hồ Chí 
Minh và ngược lại. Do vậy, các bưu gửi của Bưu điện Việt Nam luân chuyển trên hành trình 
bắc - nam vẫn bảo đảm chất lượng, chỉ tiêu thời gian, góp phần bảo đảm thông tin chỉ đạo từ 
Trung ương đến địa phương, hỗ trợ và giảm bớt khó khăn cho các tổ chức, doanh nghiệp và 
người dân trong đại dịch Covid-19. 

Vietnam Post là doanh nghiệp chuyển phát trong nước đầu tiên triển khai thuê riêng máy bay 
phục vụ cho dịch vụ Chuyển phát nhanh Bưu điện (EMS Việt Nam) giữa hai đầu đất nước và 
cũng luôn là doanh nghiệp có số lượng bưu gửi qua đường hàng không lớn nhất cả nước. Khả 
năng lưu thoát hàng hóa bằng đường bay bảo đảm chỉ tiêu thời gian giao hàng theo cam kết đã 
tạo sự hài lòng và niềm tin cho khách hàng, nhất là các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực tài 
chính, ngân hàng, bảo hiểm… Sự sáng tạo, linh hoạt này đã được UPU đánh giá là một giải 
pháp tốt, là kinh nghiệm có thể chia sẻ với bưu chính các nước. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống 
dịch Covid-19 trong tình hình mới, trong đó có yêu cầu hạn chế hoạt động tập trung đông 
người, tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, Vietnam Post đẩy mạnh triển khai các 
dịch vụ hành chính công tại các bưu cục giao dịch, điểm bưu điện văn hóa xã với nhiều hình 
thức linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng. 

Để hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính qua bưu điện, Vietnam Post thực hiện 
giảm cước chuyển phát từ 20 đến 30% (tùy theo từng loại hồ sơ). Hệ thống các điểm giao dịch 
cũng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến hoặc nộp hồ sơ và nhận 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Tính đến tháng 3-2020 
đã có hơn bốn triệu lượt hồ sơ được người dân và các tổ chức doanh nghiệp lựa chọn theo 
hình thức nhận hồ sơ tại bưu điện, nhận hồ sơ tại nhà và trả kết quả tại địa chỉ yêu cầu, tăng 
hơn 30% so với cùng kỳ năm 2019. 

Hỗ trợ trả lương, trợ cấp tại nhà 

Một điểm nổi bật nhất, thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo người dân trong thời gian qua 
là từ ngày 16-4-2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) và Bưu điện Việt Nam đồng loạt 
thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tại nhà kỳ tháng 4, tháng 5-2020 trên toàn quốc. 
Song song với chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ - 
TB và XH) và Vietnam Post cũng phục vụ chi trả tại nhà kỳ tháng 4, tháng 5-2020 đối với 
người có công với cách mạng tại hơn 20 địa phương đang thực hiện thí điểm chi trả qua bưu 
điện và chi trả bảo trợ xã hội tại 60 tỉnh, thành phố với tổng số đối tượng được chi trả lên đến 
hơn 6 triệu người… 

Thay vì nhận tiền một tháng, người hưởng sẽ được nhận chế độ của cả hai tháng trong một lần 
lĩnh. Người nhận không phải mất bất kỳ chi phí nào khi nhận tiền tại nhà. 

Các bưu điện tỉnh, thành phố bố trí nguồn nhân lực để mỗi kíp chi trả có tối thiểu hai người. 
Việc chi trả sẽ theo từng tuyến, từng địa bàn, thực hiện cuốn chiếu theo từng xã, phường. Để 
việc chi trả được nhanh chóng, các đơn vị thực hiện chi vào tất cả các ngày, kể cả thứ bảy, 
chủ nhật và dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Phương án chi trả cũng được thực hiện linh hoạt. 



Sau thời gian chi trả tại nhà, Vietnam Post sẽ tiếp tục tổ chức đợt chi trả tại các bưu điện 
quận, huyện hoặc các bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã. Theo đó, những trường hợp không 
muốn nhận tiền tại nhà, hoặc nhân viên chi trả phát nhiều lần không gặp thì người hưởng sẽ 
mang thẻ chi trả hoặc sổ lĩnh tiền cùng giấy tờ tùy thân ra bưu điện để lĩnh. Trường hợp người 
hưởng muốn lĩnh tiền sớm hơn so với lịch chi trả tại địa phương, chỉ cần mang thẻ chi trả 
hoặc sổ lĩnh tiền cùng giấy tờ tùy thân ra bưu điện để lĩnh. 

Bưu điện cũng tổ chức chi trả tại nhà đối với người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng là người 
cao tuổi, người ốm đau bệnh tật không thể đi lại được mà không có người thân lĩnh thay. Đối 
với các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội khác, ngành bưu điện thực hiện chi trả tại các điểm 
giao dịch (bưu cục, bưu điện văn hóa xã). Thời gian chi trả tại bưu điện sẽ được kéo dài từ 
ngày 16-4 đến 20-5, bưu điện sẽ phân chia lịch cụ thể và hẹn giờ đối với người hưởng để bảo 
đảm việc lĩnh tiền được nhanh chóng, hạn chế việc tiếp xúc, tập trung đông người tại các điểm 
chi trả. Đối với người hưởng thuộc khu vực cách ly, bưu điện sẽ thực hiện chi trả sau khi thời 
gian cách ly kết thúc. Nếu sau thời gian chi trả tại nhà và bưu cục, người hưởng chưa đến 
nhận thì bưu điện sẽ hỗ trợ chuyển tiền trả về BHXH hoặc Bộ LĐ - TB và XH để thực hiện 
chi trả gộp vào kỳ tiếp theo. 

Vietnam Post xác định việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, chi trả người có công với cách 
mạng và bảo trợ xã hội là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, được ưu tiên hàng đầu, cho nên toàn 
mạng lưới đang nỗ lực hết sức để rút ngắn thời gian chi trả, vừa bảo đảm kịp thời, đúng số 
tiền, đúng đối tượng vừa bảo đảm quy định không tập trung đông người tại các điểm chi trả 
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Việc chi trả này đã nhận được sự đánh giá rất cao của 
hơn sáu triệu người hưởng trên toàn quốc, bởi sự quan tâm, chăm sóc của Chính phủ, BHXH 
Việt Nam, Bộ LĐ - TB và XH, UBND các tỉnh, thành phố và ngành bưu điện trong việc bảo 
đảm sức khỏe và sự an toàn của người nhận. 

Bên cạnh những hoạt động có ý nghĩa thiết thực nêu trên, Vietnam Post thường xuyên tổ chức 
các hoạt động an sinh xã hội như: Hỗ trợ vận chuyển trang thiết bị y tế phòng, chống dịch 
sang Ấn Độ, chuyển phát miễn phí trang thiết bị y tế cho Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đến 
các vùng tuyến đầu chống dịch Covid-19; chung tay cùng Trường đại học Bách khoa và các 
doanh nghiệp, nhà hảo tâm vận chuyển miễn phí máy tính... để tặng học sinh nghèo trên toàn 
quốc, giúp các em có điều kiện học trực tuyến thuận lợi, tổ chức các chương trình tặng quà hỗ 
trợ người yếu thế trong xã hội… 

NAM ANH 
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Triển khai gói 62 nghìn tỷ đồng: Ứng dụng công nghệ thông tin để tiền nhanh đến tay 
dân 

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Quân cho biết, sẽ ứng dụng triệt để công nghệ thông tin 
trong đợt hỗ trợ gói an sinh xã hội. Qua đó, vừa thúc đẩy nhanh quá trình thực hiện vừa 
xây dựng cơ sở dữ liệu của nhiều đối tượng khác nhau trên toàn quốc. 

Gói hỗ trợ an sinh xã hội có phạm vi bao phủ lên tới 20 triệu người, số người được thụ hưởng 
từ chính sách lớn, trong khi áp lực về tiến độ triển khai đang là bài toán không dễ cho các Bộ, 
ngành và địa phương. 

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Quân cho biết, để thúc đẩy triển khai nhanh việc hỗ trợ, quá 
trình thực hiện sẽ ứng dụng triệt để công nghệ thông tin. 

 

Theo ông Quân, hiện Bộ LĐ-TB&XH đang đề nghị các tỉnh thành thanh toán tiền hỗ trợ cho 
các đối tượng thụ hưởng gói an sinh xã hội qua bưu điện, qua ngân hàng, tránh thanh toán 
trực tiếp. 

Đối với một số thủ tục, Bộ cũng đề nghị các đơn vị tạo điều kiện cho người dân, không nên 
bắt người dân đến trực tiếp, chỉ cần gửi qua bưu điện hoặc email. 

Chẳng hạn, đối với đối tượng lao động bị chấm dứt hợp đồng, đủ điều kiện làm thủ tục thất 
nghiệp, theo ông Quân hồ sơ có thể gửi đến các Trung tâm dịch vụ việc làm, mà không nhất 
thiết phải đến trình diện hàng tháng. 

Đối với đối tượng NLĐ tạm hoãn hợp đồng, mất việc làm không được nhận lương, các hồ sơ, 
thủ tục sẽ do DN tập hợp gửi đến chính quyền địa phương xác nhận. Khi đủ điều kiện, ngân 
hàng sẽ chuyển khoản trực tiếp qua tài khoản của NLĐ. 

Theo ông Quân, hiện thời gian triển khai đang gấp nên việc hỗ trợ cần phải đảm bảo nhanh, 
chính xác, từ khi người dân nộp hồ sơ cho đến khi nhận được tiền đảm bảo tối đa trong 
khoảng 7-10 ngày. 

Bà Chu Thị Lan Hương, Phó Tổng giám đốc Tổng Cty Bưu điện Việt Nam cho biết, trong 6 
trụ cột an sinh xã hội, Bưu điện Việt Nam đã thực hiện chi trả 5 trụ cột, nên các hệ thống đã 
sẵn sàng tham gia hỗ trợ cho người dân thuộc các đối tượng trong Nghị quyết 42. 



Hiện, đơn vị này đã xây dựng xong phần mềm hỗ trợ việc chi trả. Các tỉnh, thành muốn thực 
hiện chỉ cần cho phép áp dụng nữa là triển khai. 

Theo đó, người dân chỉ cần đăng nhập vào hệ thống để đăng ký điện tử. Sau đó, căn cứ vào 
các tiêu chí của các đối tượng, phần mềm sẽ lọc ra kết quả danh sách bao gồm toàn bộ người 
dân đủ điều kiện nhận hỗ trợ. 

Cơ quan nhà nước có thể nắm bắt được số người được hỗ trợ cập nhật theo từng giờ, từng 
nhóm đối tượng, từng khu vực (xã, huyện, tỉnh, thành phố…). Sau khi có được danh sách, các 
đơn vị có thể phối hợp với ngân hành gửi tiền hỗ trợ qua tài khoản của người dân. Trường hợp 
ai chưa có tài khoản, có thể mở tài khoản online trước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể 
đề nghị các ngân hàng thương mại không thu phí chuyển, rút tiền đối với khoản hỗ trợ này. 
Còn với người dân muốn nhận tiền trực tiếp, có thể ra bưu điện nhận tiền. 

Với ứng dụng này, bà Hương cho rằng, cơ quan nhà nước sẽ giảm được nhiều công sức và 
thời gian, đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc hỗ trợ. Còn với người dân, sẽ giảm bớt các thủ tục 
không cần thiết. Ngoài ra, việc đăng ký có sự nhận diện hình dạng, số chứng minh thư nhân 
dân, các thông tin cá nhân…phần mềm sẽ giúp việc hỗ trợ tránh được sự trùng lắp, trục lợi, 
đảm bảo nguyên tắc minh bạch như tinh thần Nghị quyết 42. 

Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục kiểm soát thủ thục hành chính, Văn phòng Chính phủ 
cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương lựa chọn dịch vụ 
công trực tuyến trên cổng điện tử quốc gia để hỗ trợ cho các đối tượng trong gói an sinh xã 
hội. Hiện, các đơn vị xây dựng xong quy trình, và đang viết phần mềm. Dự kiến tuần đầu 
tháng 5 sẽ đưa vào triển khai. 

 

 



 

Nguồn: Tuần báo Văn nghệ TPHCM 

Ngày đăng: 2/05/2020 
Mục: Tin tức 

Phát hành bộ tem kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I. Lenin 

Thông báo từ Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, vào ngày 22/4/2020, Bộ đã phát hành 
bộ tem “Kỷ niệm 150 năm sinh V.I. Lênin (1870-2020)” nhân ngày sinh của ông (22/4/1870 – 
22/4/2020). 

Bộ tem gồm 1 mẫu được thiết kế theo phương pháp đồ họa, thể hiện hình ảnh chính là chân 
dung V.I. Lênin với hình tượng lá cờ của Đảng Cộng sản Nga nhằm tôn vinh vị lãnh tụ của 
phong trào cách mạng vô sản Nga, người phát triển học thuyết của Các Mác và Ăngghen và là 
người sáng lập ra Quốc tế Cộng sản. 

Bộ tem có khuôn khổ 37 x 37 (mm) do họa sĩ Phạm Trung Hà (Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam) thiết kế. Bộ tem được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 22/4/2020 đến 
31/12/2021. 

 

 

Tính đến nay, Bưu điện Việt Nam đã phát hành 14 bộ tem kỷ niệm về V.I. Lênin và Cách 
mạng Tháng Mười Nga. 

Được xem là một trong những nhân vật quan trọng và ảnh hưởng nhất của thế kỷ XX, Lênin 
trở thành một biểu tượng tư tưởng, gắn liền với Chủ nghĩa Marx – Lenin mở ra trang sử mới 
cho cách mạng vô sản thế giới. 

Lênin với sự nghiệp chính trị cao cả của mình trong buổi bình minh của chủ nghĩa xã hội, với 
trí tuệ uyên bác của nhà tư tưởng thiên tài, ông để lại cho chúng ta những bài học quý giá về 
lập trường quan điểm, về nguyên tắc tính Đảng, về tầm tư duy chiến lược và về đạo đức trong 
sáng cộng sản chủ nghĩa. Đó là di sản của bậc vĩ nhân thiên tài, người đã truyền bá, vận dụng 
và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác vào nước Nga, từ cuối thế kỷ XIX đến những năm 20 
của thế kỷ XX. 

Những tư tưởng của Lênin có giá trị trường tồn và vị trí đặc biệt quan trọng đối với phong 
trào cách mạng thế giới. Lênin đã góp phần hoàn thiện và làm phong phú thêm Chủ nghĩa 
Mác, đưa Chủ nghĩa Mác từ lý luận trở thành hiện thực sinh động qua thắng lợi của Cách 
mạng Tháng Mười Nga năm 1917, xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. 
Dưới sự lãnh đạo của Lênin, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết và hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thế giới được hình thành. Chiến thắng Cách mạng Tháng Mười Nga là động lực, là 
tấm gương để các dân tộc bị áp bức vùng lên giành độc lập dân tộc. 



Lenin được tụng xưng là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất; lãnh tụ lỗi lạc của 
giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới; người bảo vệ và phát triển chủ nghĩa 
Marx trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế 
quốc chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng 
của mình, Lenin đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp giải phóng nhân dân lao 
động toàn thế giới, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, đấu tranh cho hòa bình, độc lập, tự do 
của các dân tộc. Di sản của Lenin để lại cho nhân loại tiến bộ là vô cùng to lớn cả trên phương 
diện thực tiễn hoạt động cách mạng và lý luận tư tưởng. 

Vladimir Ilyich Lenin (Lênin) tên thật là Vladimir IlyichUlianov, sinh ngày 22/4/1870, mất 
ngày 21/1/1924. Ông là một nhà lý luận chính trị lỗi lạc, một người theo chủ nghĩa cộng sản, 
lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành Cách mạng Tháng Mười Nga, thành lập ra Nhà nước công 
nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo (7/11/1917). Ông là một 
trong 100 người có ảnh hưởng nhất đến toàn thế giới. 

Trước đó, vào ngày 21/4/2020, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Khu lưu niệm Lenin 
(Liên bang Nga) tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “V.I. Lenin và thời đại”. Đây là hoạt 
động thiết thực nhằm kỷ niệm 150 năm ngày sinh của V.I. Lenin (22/4/1870 – 22/4/2020), 70 
năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và LB Nga (30/1/1950 – 30/1/2020), hưởng 
ứng các hoạt động Năm chéo Việt Nam và Liên bang Nga (2019-2020). 

Trưng bày chuyên đề “V.I. Lenin và thời đại”, giới thiệu đến công chúng hơn 160 tài liệu, tư 
liệu ảnh tiêu biểu điển hình và gần 30 tranh vẽ, tranh cổ động đặc sắc, phản ánh những dấu 
mốc quan trọng trong cuộc đời cách mạng của Lenin, cùng những đóng góp của ông đối với 
nước Nga, với cách mạng vô sản thế giới và nhân dân các nước thuộc địa, trong đó có Việt 
Nam. 

Nguyễn Dương – Khoa Xuân 

 

 

 

 

 

 



Nguồn: An Ninh Hải Phòng 

Ngày đăng: 03/05/2020 
Mục: Nhịp sống 

BHXH thành phố Hải Phòng: Cơ bản hoàn thành chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH 
tháng 4, 5 

Tính đến ngày 28-4, BHXH thành phố Hải Phòng phối hợp với Bưu điện đã cơ bản hoàn 
thành xong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho 125.454 người, tương ứng với 
số tiền 941,3 tỷ đồng. Trong đó, chi trả tại nhà cho 33.799 cho những người trên 80 tuổi 
và trên 60 tuổi có bệnh nền với số tiền 242,7 tỷ đồng. 

Được biết, trong điều kiện bình thường, việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH sẽ hoàn 
thành chậm nhất vào ngày 10 hàng tháng. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn 
biến phức tạp, thực hiện Chỉ đạo của BHXH Việt Nam về việc triển khai chi trả lương hưu và 
trợ cấp BHXH cho người hưởng trong tình hình dịch Covid-19, BHXH thành phố Hải Phòng 
đã báo cáo và tham mưu với UBND TP ban hành Công văn số 2404/UBND-VX về việc đồng 
thời chi trả 2 tháng lương hưu trợ cấp BHXH, BHYT trong đợt chi trả tháng 4 gửi các ngành 
và UBND các quận, huyện phối hợp với BHXH thành phố và Bưu điện. 

 

Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng chi trả lương hưu tại nhà 

Triển khai công tác trên, trong ngày 8-4, 22.687 người hưởng đã được nhận lương hưu và trợ 
cấp BHXH qua tài khoản ATM với số tiền trên 241 tỷ đồng. Từ ngày 10-4, thực hiện chi trả 
thí điểm tại nhà và một số địa điểm phường, xã trên địa bàn các quận Hồng Bàng, Ngô 
Quyền, Lê Chân, Hải An và các huyện An Lão, Bạch Long Vỹ, Cát Hải. Trên cơ sở rút kinh 
nghiệm từ đợt thí điểm, triển khai chi trả đồng loạt tại tất cả các phường, xã từ ngày 16-4-
2020. 

Tính đến ngày 28-4, BHXH thành phố Hải Phòng phối hợp với Bưu điện cơ bản hoàn thành 
xong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho 125.454 người tương ứng với số tiền 
941,3 tỷ đồng. Một số người hưởng chưa nhận lương hưu và trợ cấp BHXH là vì đi đến thăm 
thân nhân ở tỉnh ngoài, do chủ trương cách ly xã hội nên chưa thể quay lại thành phố để lĩnh 
tiền kịp thời. 

Cũng nhân dịp này, BHXH thành phố Hải Phòng đã tích cực tuyên truyền vận động thêm 696 
người thực hiện chi trả qua thẻ ATM với nhiều tiện ích cho người hưởng. Đến nay, số người 
thực hiện chi trả qua ATM chiếm 21,76%. 



Nguồn: Xã Luận 

Ngày đăng: 03/05/2020 
Mục: Tin tức 

TP Hà Giang chi trả trợ cấp cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Hà Giang, chiều ngày 30/4, 
UBND thành phố Hà Giang đã tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng bị tác 
động bởi dịch Coѵīd19. Bước đầu UBND thành phố thực hiện chi trả tại 2 xã Phương Độ và 
Phương Thiện với tổng số trên 200 đối tượng được nhận hỗ trợ. 

Triển khai Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang về việc chi trả kinh phí cho các đối 
tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo bị tác động bởi dịch Coѵīd-19. 
UBND thành phố đã thực hiện rà soát, lập danh sách trình Sở LĐTB&XH phê duyệt. Theo 
đó, trong đợt này toàn thành phố có 1.990 đối tượng sẽ được tri trả trợ cấp với tổng số tiền 
trên 2,5 tỷ đồng. Để kinh phí được chi trả kịp thời, đúng đối tượng UBND thành phố đã thành 
lập Ban chỉ đạo tại các xã, phường đồng thời huy động MTTQ và các đoàn thể tham gia giát 
sát việc chi trả. 

 

Lãnh đạo Sở LĐTB&XH, UBND thành phố Hà Giang và Bưu điện tỉnh đến giám sát việc 
thực hiện chi trả tại nhà. 

Toàn bộ kinh phí được tri trả thông qua Bưu điện tỉnh Hà Giang với 3 hình thức là chi trả tập 
trung, chi trả tại nhà và một phần chi trả tại các điểm bưu điện văn hóa. Điều này sẽ góp phần 
công khai, minh bạch đồng thời tạo sự thống nhất trong toàn tỉnh. Tại các địa điểm cấp kinh 
phí tập trung, 100% các đối tượng khi đến nhận kinh phí đều phải thực hiện các biện pháp 
phòng chống dịch Coѵīd. Trong ngày đầu tiên, UBND thành phố thực hiện chi trả tại xã 
Phương Độ và Phương Thiện với tổng số trên 200 đối tượng. Với phương châm kịp thời, 
chính xác và chi trả dứt điểm, UBND thành phố đã giao cho phòng LĐTB&XH phối hợp chặt 
chẽ với UBND 2 xã, Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả cho nhân dân. 

 
Có thể, số kinh phí được nhận với mỗi đối tượng không nhiều song điều này lại có ý nghĩa 
nhân văn sâu sắc thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhà nước và của chính quyền địa phương 
dành cho nhân dân bị tác động bởi dịch Coѵīd. Đồng thời đó còn là sự đoàn kết, gắn bó cộng 
đồng cùng chung tay phòng chống dịch. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ sẽ giúp cho nhiều hộ gia 
đình ổn định cuộc sống, là động lực để toàn xã hội vươn lên    


