
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo Hải Dương 

Ngày đăng: 05/05/2020 
Mục: Xã hội 

Xã Thái Dương trả 50 hồ sơ qua điểm bưu điện văn hóa xã 

Triển khai từ tháng 12.2019, đến nay xã Thái Dương (Bình Giang) đã giao trả tận nhà 
50 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho công dân qua điểm bưu điện văn hóa xã. 

Các hồ sơ sau khi giải quyết xong được nhân viên bưu điện giao trả trong ngày. Việc trả hồ sơ 
tại nhà cho công dân được thực hiện miễn phí. Đây là điểm bưu điện văn hóa xã đầu tiên 
trong tỉnh triển khai mô hình này. 

Mỗi ngày, bộ phận "một cửa" xã Thái Dương tiếp nhận từ 10-20 hồ sơ của công dân. Nhiều 
công dân trong xã đã biết tới dịch vụ trả hồ sơ tại nhà qua bưu điện nhưng vẫn lấy kết quả hồ 
sơ trực tiếp tại bộ phận "một cửa". 
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Nguồn: Báo Đắk Lắk 

Ngày đăng: 05/05/2020 
Mục: Xã hội 

Khắc phục khó khăn để thực hiện việc chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội tại nhà 

Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc thực hiện chi trả lương hưu và trợ 
cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tại nhà cho người thụ hưởng được thực hiện từ giữa tháng 
4. 

Các nhân viên bưu điện trên địa bàn tỉnh không quản ngại khó khăn, vất vả , kiên trì “đi từng 
ngõ, gõ từng nhà” nhằm đảm bảo chi trả chế độ chu đáo, an toàn, kịp thời đến từng người 
hưởng. 

 

Ông Y Krắk M'lô (buôn Ea Tút, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk) được nhân viên bưu điện 
chi trả lương hưu tại nhà. 

Theo chân các nhân viên bưu điện đi chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tại nhà cho người 
hưởng mới thấy được những nhọc nhằn, vất vả của họ. Giữa cái nắng gắt, các nhân viên bưu 
điện và cán bộ bảo hiểm  lặn lội đến từng nhà để người hưởng kịp thời có nguồn kinh phí chi 
tiêu, trang trải sinh hoạt trong gia đình.  

Ở khu vực đô thị dân cư sinh sống tập trung, đường sá đi lại thuận tiện mà nhiều khi vẫn gặp 
những trục trặc như người đứng tên trong sổ không cư trú tại địa chỉ đã đăng ký, hay có nhà ở 
trong những con hẻm, lối mở tự phát không có tên phải mất công gọi điện tra cứu thông tin...  

Ở vùng nông thôn thì dân cư phân bổ trên địa bàn rộng, đường sá đi lại xa xôi, có người nhà ở 
xa, đường vào gập ghềnh, nhỏ hẹp, xe ô tô, thậm chí xe máy cũng không thể đi nên nhân viên 
phải vác túi lương lội bộ vào tận nhà. Đó là chưa kể đặc thù ở vùng nông thôn không có số 
nhà, địa chỉ cụ thể, gọi điện thoại thì không liên lạc được, nhiều khi phải mất cả tiếng mới tìm 
được đến nơi thì người nhận không có ở nhà; hoặc nếu có ở nhà thì người thân trong gia đình 
cất sổ nhận lương vào tủ rồi khóa lại mang chìa khóa đi mất khiến nhân viên bưu điện đành 
ngậm ngùi trở về và hẹn tới hẹn lui mới trả dứt điểm.  

Cũng có tình trạng địa chỉ đăng ký không khớp với địa chỉ trong thực tế của người nhận lương 
hưu và trợ cấp BHXH đang sinh sống, hay số điện thoại liên hệ có sự thay đổi nên nhân viên 



bưu điện khi đi chi trả cũng gặp rất nhiều trở ngại. Chính vì thế, mỗi lần đi chi trả thì ngoài 
nhân viên bưu điện huyện, đến địa phương nào sẽ huy động, kết hợp thêm nhân viên bưu tá ở 
xã đó để đi cùng. Ngoài ra, trong bối cảnh dịch bệnh, việc tổ chức chi trả bằng tiền mặt tận 
nhà người dân cũng sẽ kéo dài thời gian hơn so với cách thức truyền thống trước đây nên các 
nhân viên thực hiện chi trả tại nhà càng vất vả, nhọc nhằn. 

Cô Lê Thị Hoài Thu, nhân viên Bưu điện huyện Krông Búk chia sẻ, những ngày dịch bệnh 
diễn biến phức tạp, việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH kịp thời cho người hưởng có ý 
nghĩa thiết thực. Phần lớn những người nhận đều tuổi cao, cuộc sống chỉ trông chờ vào số tiền 
lương hưu hằng tháng nên khi có quy định không được đến bưu điện nhận đúng thời gian như 
mọi khi thì dễ lâm vào cảnh túng thiếu, có người phải chạy vạy vay mượn người thân, hàng 
xóm để chi tiêu. Đến khi được nhân viên bưu điện mang tiền đến chi trả tại nhà ai cũng vui 
mừng, phấn khởi. Do đó, dẫu vất vả nhưng các nhân viên chi trả vẫn động viên nhau vượt qua 
khó khăn, cố gắng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để người có sổ có thể nhận được tiền một cách 
nhanh nhất. 

Theo ông Lâm Quang Dũng, Giám đốc Bưu điện huyện Krông Búk, trên địa bàn huyện hiện 
có 1.562 người nhận lương hưu bằng tiền mặt và 1.715 người nhận trợ cấp xã hội hằng tháng 
với tổng số tiền chi trả hai tháng (4 và 5) gần 11 tỷ đồng. Để thuận lợi cho người hưởng cũng 
như bảo đảm an toàn cho người đi chi trả, mỗi nhóm chi trả sẽ có ít nhất hai người gồm nhân 
viên bưu điện huyện và một nhân viên bưu điện xã. Nếu ở khu vực trung tâm huyện thì các 
nhân viên mang tiền tự đi chi trả; riêng ở các xã và thôn, buôn vùng sâu, vùng xa thì bưu điện 
huyện sẽ bố trí thêm xe ô tô đưa đi vì mỗi lần chi trả nhân viên phải ứng từ 400 – 500 triệu 
đồng. Sở dĩ phải làm như thế là vì nhiều thôn, buôn ở vùng hẻo lánh, cách trung tâm xã từ 10 
- 20 km, nếu để các nhân viên chạy xe máy mang theo số tiền lớn như vậy thì không bảo đảm 
an toàn. 

 

Nhân viên bưu điện huyện Krông Búk chi trả lương hưu tại nhà cho một trường hợp không 
thể đi lại. 

Có thể nói, đó là những khó khăn chung mà các nhân viên bưu điện gặp phải khi thực hiện chi 
trả tại nhà ở tất cả các địa phương trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. 
Chia sẻ với khó khăn đó, ngành bưu điện đã có chế độ hỗ trợ cho nhân viên trực tiếp đi chi 
trả. Với mỗi trường hợp đi chi trả lương hưu tại nhà, nhân viên bưu điện được Bưu điện Việt 
Nam hỗ trợ 5.000 đồng, Bưu điện tỉnh hỗ trợ thêm từ 1.000 – 1.700 đồng (tùy theo địa bàn). 
Giám đốc Bưu điện tỉnh Nguyễn Sơn Hà cho biết: “Với những nỗ lực của toàn thể cán bộ, 



nhân viên, đến hết ngày 26-4, Bưu điện tỉnh đã thực hiện chi trả lương hưu tại nhà cho trên 
31.642/32.321 đối tượng, đạt 98% kế hoạch". 

Thúy Hồng 

 

 

 

 



 

Nguồn: Ban Tuyên Giáo Bình Phước 

Ngày đăng: 05/05/2020 
Mục: Tuyên truyền 

Chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 một lần 

Thực hiện các biệp pháp phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 
văn bản chỉ đạo việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN. 

Theo đó, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 một lần, thời gian 
thực hiện từ ngày 16/4 đến hết ngày 20/5/2020 với phương thức chi trả tại địa chỉ cư trú (tại 
nhà) của người hưởng để đảm bảo an toàn cho người hưởng.  

UBND tỉnh giao BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh Bình Phước thực hiện phương án chi trả lương 
hưu, trợ cấp BHXH, BHTN qua hệ thống Bưu điện đảm bảo kịp thời, đúng quy định, đến tay 
đối tượng. 

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, 
phường, thị trấn, Thôn, ấp, khu phố tạo điều kiện cho nhân viên bưu điện đến tận nhà chi trả 
cho người hưởng; tuyên truyền, phổ biến, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng 
để nhân dân được biết việc chi trả tận nhà nhằm tránh tập trung đông người. 

 DK-HL 

 

 

 



 

Nguồn: Báo Dân Sinh 

Ngày đăng: 05/05/2020 
Mục: ASXH 

Thanh Hóa: Bố trí hơn 800 điểm chi trả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 

Để chi trả nhanh, kịp thời cho người có công; bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo và cận 
nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa sẽ bố trí hơn 800 điểm 
và hơn 1.100 nhân viên thực hiện chi trả. 

Chiều 5/5 ông Trịnh Phương Nam, Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Thanh Hóa cho biết, để chi 
trả nhanh, kịp thời cho người có công; bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo và cận nghèo bị 
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa sẽ bố trí hơn 800 điểm và hơn 1.100 
nhân viên thực hiện chi trả. 

 

Cán bộ Bưu điện tỉnh Thanh Hóa thực hiện chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng 

"Trước đây việc thực hiện chi trả cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội Bưu điện 
bố trí khoảng 650 điểm với khoảng 800 - 900 nhân viên thực hiện. Tuy nhiên do tăng thêm số 
lượng hộ nghèo, cận nghèo, để đảm bảo công tác chi trả nhanh, kịp thời, đúng với yêu cầu 
phòng chống dịch Covid-19, Bưu điện sẽ bố trí giãn cách với trên 800 điểm chi trả và hơn 
1.100 nhân viên thực hiện" - ông Nam cho biết, đồng thời thông tin thêm, ngay khi có danh 
sách các đối tượng được thụ hưởng hỗ trợ, ngân sách chuyển, hệ thống cán bộ bưu điện sẽ 
thực hiện việc chi trả sớm nhất đến với người thụ hưởng. 

"Đối với người thuộc hộ nghèo, cận nghèo việc thực hiện sẽ có một số khó khăn do không 
được nhận tiền hỗ trợ thường xuyên, nếu không đến nhận trực tiếp phải có giấy ủy quyền 
nhận tiền và xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú. Để người dân, đặc biệt là các hộ 
nghèo, cận nghèo không phải đi lại nhiều lần, ngay trước kỳ chi trả 2 - 3 ngày chúng tôi cùng 
với UBND các xã, phường sẽ có thông báo cụ thể, hướng dẫn các thủ tục để người dân nắm 
được. Những người già, bệnh tật không đi lại được, cán bộ bưu điện chi trả sẽ đến trực tiếp 
từng nhà.  

Bưu điện tỉnh Thanh Hóa cũng xây dựng các phương án báo cáo UBND cấp huyện để UBND 
huyện có văn bản chỉ đạo các xã phối hợp, hỗ trợ với Bưu điện trong công tác chi trả, đảm 
bảo các điều kiện tại nơi chi trả, sắp xếp thời gian hợp lý để, giãn cách chi trả cho các đối 



tượng theo phố/thôn/bản đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch Covid-19...", ông Nam 
thông tin thêm. 

Theo số liệu thống kê, tỉnh Thanh Hóa có 72.225 đối tượng người có công với cách mạng 
đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 200.862 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp 
hàng tháng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: 539.161 (hộ nghèo: 112.527 người; hộ cận 
nghèo: 426.634 người). Tổng kinh phí dự kiến chi trả cho 3 nhóm đối tượng trên hơn 800 tỷ 
đồng. 

Thực hiện kế hoạch 99/KH-UBND ngày 29/4 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực 
hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, theo kế hoạch từ ngày 
mùng 1 đến 3/5 thực hiện niêm yết công khai danh sách đối tượng người có công với cách 
mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ tại trụ sở 
UBND các xã, phường, thị trấn, nhà văn hóa thôn, bản, khu phố và hệ thống truyền thanh của 
cơ sở để người dân tham gia giám sát. 

Ngày 4/5, UBND các xã, phường, thị trấn hoàn thành việc tổng hợp, báo cáo danh sách đối 
tượng được hỗ trợ và nhu cầu kinh phí hỗ trợ (3 tháng) về UBND huyện, thị xã, thành phố 
qua Phòng LĐ-TB&XH và Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

Ngày 5/5, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt danh sách đối tượng được 
hỗ trợ và dự toán nhu cầu kinh phí hỗ trợ cho các nhóm đối tượng gửi Sở Tài chính tổng hợp, 
trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. 

Ngày 7/5, trên cơ sở quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài chính phối hợp 
với Kho bạc Nhà nước tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ đối tượng để UBND các huyện, thị xã, 
thành phố thực hiện chi trả theo Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Ngày 8/5, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức chi trả 3 tháng hỗ trợ cho 
đối tượng trong cùng một lần chi trả, đảm bảo hoàn thành trước ngày 10/5. 

MỘC MIÊN 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nguồn: Đài PTTH Quảng Bình 

Ngày đăng: 06/05/2020 
Mục: Văn hóa – Xã hội 

Hoàn thành việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 

Sau nửa tháng triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), 
bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại nhà cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, 
đến thời điểm này, việc chi trả đã hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch. 

 

Cán bộ Bưu điện tỉnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN cho các đối tượng 
trên địa bàn tỉnh. 

Để đảm bảo việc chi trả chế độ cho người được thụ hưởng một cách chính xác, kịp thời, đồng 
thời tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, BHXH tỉnh đã chuyển dữ liệu danh 
sách chi trả cho Bưu điện tỉnh. Trên cơ sở đó, Bưu điện tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể 
theo từng địa bàn và huy động 500 cán bộ, nhân viên để tiến hành chi trả lương hưu và trợ cấp 
BHXH, BHTN cho các đối tượng. Nhờ đó, chỉ sau nửa tháng triển khai thực hiện việc chi trả 
lương hưu, trợ cấp BHXH và BHTN tại nhà, Bưu điện tỉnh đã hoàn thành việc chi trả cho trên 
46.000 đối tượng với tổng số tiền lên đến 370 tỷ đồng, hoàn thành sớm nửa tháng so với kế 
hoạch. 

Mai Nhung 



 

Nguồn: Báo Hà Giang  

Ngày đăng: 05/05/2020 
Mục: Xã hội 

Huyện Hoàng Su Phì và thị trấn Đồng Văn chi trả tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh 
hưởng dịch Covid – 19 

Sáng 5.5, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì thực hiện chi trả hỗ trợ các hộ dân 
bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9.4.2020 của Chính phủ 
và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24.4.2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Người dân xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì nhận tiền hỗ trợ. 

Theo rà soát của Phòng LĐTB&XH huyện, trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì có tổng số 
37.080 trường hợp được nhận hỗ trợ với tổng kinh phí 29 tỷ 297 triệu đồng. Trong đó, có 125 
đối tượng người có công; 1.858 đối tượng bảo trợ xã hội; 23.998 đối tượng hộ nghèo và 
11.099 đối tượng hộ cận nghèo. Thời gian chi trả được các địa phương trong huyện phối hợp 
với Bưu điện huyện làm thủ tục chi trả cho người dân từ ngày 5.5 và phấn đấu hoàn thành 
trước ngày 7.5. 

Trước đó, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát, 
phân loại, tổng hợp danh sách các đối tượng bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, 
nhằm kịp thời hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. 

Tin, ảnh: Hoàng Tính( huyện Hoàng Su Phì) 

* Sáng 5.5, Bưu điện huyện Đồng Văn phối hợp với thị trấn Đồng Văn thực hiện chi trả tiền 
hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính 
phủ. 

Trên địa bàn thị trấn Đồng Văn có tổng số 3.334 trường hợp gặp khó khăn được hỗ trợ, với 
tổng kinh phí 2.583 triệu đồng; trong đó, người có công với cách mạng 6 người, bảo trợ xã 
hội 135 người, hộ nghèo 1.800 người, hộ cận nghèo 1.363 người. Thời gian hỗ trợ từ tháng 4 
đến tháng 6 và chi trả một lần. 

Để thực hiện đúng quy định, thị trấn đã tiến hành công tác rà soát, lập danh sách các nhóm đối 
tượng được nêu trong Nghị quyết và thông báo tới từng người dân nhận hỗ trợ. Tất cả phải 
đảm bảo sự minh bạch, đúng đối tượng. Trong đợt hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng lần này, 



huyện Đồng Văn có 60.200 đối tượng được thụ hưởng, với tổng kinh phí trên 46 tỷ đồng. 
Trong đó, người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng có 136 người, đối 
tượng bảo trợ xã hội có 1.313 người, người thuộc hộ nghèo 7.812 người; hộ cận nghèo 3.821 
người. Theo kế hoạch, việc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết số 42 của Chính 
phủ sẽ được huyện thực hiện hoàn thành vào trước ngày 7.5. 

 

 



 

Nguồn: Đài PTTH Hà Tĩnh  

Ngày đăng: 06/05/2020 
Mục: Tin tức 

Bưu điện tỉnh cấp phát gạo cho các đối tượng khó khăn bởi dịch Covid 

Để chung tay phòng chống dịch Covid-19, Bưu Điện Hà Tĩnh đã tổ chức phát gạo miễn 
phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. 

Với mong muốn động viên, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi 
dịch Covid-19, Bưu điện Hà Tĩnh đã trích hơn 160 triệu đồng từ nguồn Quỹ phúc lợi của cơ 
quan để mua 10 tấn gạo phát miễn phí cho 2 ngàn người có hoàn cảnh khó khăn tại các 
phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. 

 

Để gạo đến đúng đối tượng, Bưu điện Hà Tĩnh đã phối hợp với các phường, xã thống kê, rà 
soát, chọn đối tượng và phát phiếu ngay tại cơ sở. Vì vậy, công tác cấp phát gạo diễn ra nhanh 
chóng, đảm bảo các quy định trong phòng chống dịch bệnh./. 

                                        Nguyễn Tâm/HTTV 

   

 

 

 



 

Nguồn: Tạp chí BHXH 

Ngày đăng: 05/05/2020 
Mục: Công nghệ 

BHXH tỉnh Tây Ninh: Thực hiện tốt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong 
thời gian phòng, chống dịch Covid-19 

BHXH tỉnh Tây Ninh - Bưu điện tỉnh Tây Ninh đang tích cực thực hiện tốt công tác chi 
trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, 
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona (Covid-19) cho 
14.344 người với tổng số tiền gần 139 tỷ đồng. 

Trong thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, BHXH 
tỉnh Tây Ninh - Bưu điện tỉnh chi trả gộp tiền lương 02 tháng (tháng 04, 05/2020) trong 01 lần 
chi trả để tạo điều kiện cho người hưởng không phải đi ra ngoài rút tiền, hạn chế rủi ro lây 
nhiễm dịch bệnh; thời gian chi trả được thực hiện bắt đầu từ ngày 07/04/2020; cho 14.344 
người với tổng số tiền gần 139 tỷ đồng (trong đó, 9.671 người nhận trực tiếp bằng tiền mặt 
với số tiền 86,2 tỷ đồng, còn lại nhận qua thẻ ATM). 

 

BHXH tỉnh - Bưu điện tỉnh tích cực tuyên truyền, thông báo cho người hưởng về các nội 
dung thay đổi như phương thức, thời gian, địa điểm chi trả phù hợp trong thời gian thực hiện 
cách ly xã hội, vận động người hưởng bằng tiền mặt chuyển sang đăng ký nhận tiền qua thẻ 
ATM. Đối với người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM, Bưu điện tỉnh thực 
hiện chuyển đầy đủ lương hưu, trợ cấp tháng 04, 05/2020 vào tài khoản cá nhân của người 
hưởng theo đúng quy định hiện hành. Công tác chi trả tiền mặt được tổ chức tại các địa điểm 
phù hợp, tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như bố trí nước rửa tay, 
người tham gia phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách 2m, tránh tập trung tối đa 10 người… 
việc thực hiện chi trả được chuẩn bị từ trước, số tiền lương hưu, trợ cấp BHXH được nhân 
viên chi trả kiểm đếm kỹ và cho vào phong bì nên thủ tục giải quyết chi trả diễn ra nhanh 
chóng, thuận tiện cho người thụ hưởng. 

Bà Đặng Thị Kháng (cán bộ hưu trí, ngụ tại Phường 03, TP.Tây Ninh), đến trực tiếp Bưu điện 
tỉnh nhận lương hưu, cho biết: “Hôm nay ngày đầu tiên phát lương nên mọi người cũng đến 
hơi đông để lấy số thứ tự, tôi thấy việc tổ chức chi trả rất tiện, an toàn không có gì phiền 
phức, tôi lại lấy số thứ tự và nhận tiền chừng 05 phút là xong, thấy rất nhanh. Theo Thủ tướng 
khuyến cáo nhất là những người lớn tuổi như chúng tôi cần nên hạn chế ra đường trong tình 



hình dich bệnh, thành ra BHXH tổ chức việc phát lương tháng 04, 05/2020 chung một lần, 
bản thân chúng tôi rất là vui mừng”. 

Việc chi trả trực tiếp tại nhà cho người hưởng được Bưu điện tỉnh đẩy mạnh triển khai, đặc 
biệt với những người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật, ốm đau, đi lại khó khăn… với phương 
châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” đảm bảo chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được chu đáo, an 
toàn và kịp thời tới người hưởng. Nhận được tiền lương hưu 02 tháng trên tay từ nhân viên 
Bưu điện, ông Huỳnh Văn Đã (cán bộ hưu trí, ngụ tại Phường Long Thành Trung, Thị xã Hòa 
Thành) cũng không giấu nỗi niềm vui mừng, bày tỏ: “Khi chưa có dịch bệnh, bản thân cũng 
nhờ người thân chở đến Bưu điện Thị xã Hòa Thành lãnh lương hưu, nhưng trong tình hình 
dịch bệnh được Bưu điện thông báo sẽ cho nhân viên đến phát tận nhà phát lương hưu, tôi rất 
mừng và cám ơn”. Linh hoạt các phương thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, đồng thời, 
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao 
dịch điện tử, dịch vụ bưu chính công ích,BHXH tỉnh Tây Ninh hướng tới tạo thuận lợi cho 
các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trong việc tham gia, thụ hưởng chính sách về 
BHXH, BHYT, BHTN. 


