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Mục: Xã hội 

Không ngại Covid-19, cả ngàn người ở Phú Yên tham gia hiến máu 

Sáng nay (9/8), Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh Phú Yên tổ chức chương trình 
những giọt máu hồng năm 2020. 

Trong đợt này, tại tỉnh Phú Yên có 3 đơn vị tham gia hiến máu tình nguyện là huyện Tuy An, 
Đồng Xuân và thị xã Đông Hòa, với kế hoạch tiếp nhận khoảng 1.000 đơn vị máu phục vụ 
nhu cầu cứu chữa bệnh cho nhân dân. 

 

Bất chấp dịch bệnh, nhiều người tham gia hiến máu cứu người. 

Trong buổi sáng, Bưu điện tỉnh Phú Yên có 150 người tham gia. Qua khám sàng lọc, có trên 
100 người đủ điều kiện hiến máu. Kết quả, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên tiếp nhận khoảng 
100 đơn vị máu chủ yếu các nhóm máu A, P và O. 

Trong quá trình triển khai chương trình hiến máu tình nguyện, ban tổ chức thực hiện nghiêm 
ngặt các biện pháp phòng dịch như: Giãn cách giữa người với người, đeo khẩu trang đúng 
cách, rửa tay bằng nước sát khuẩn… 

Bưu điện tỉnh Phú Yên là một trong những đơn vị tiên phong trong phong trào hiến máu tình 
nguyện tỉnh, đúng vào đợt cao điểm cả nước chung tay phòng, chống dịch COVID 19. 

 “Người tham gia hiến máu ngày hôm nay rất là quý. Ban chỉ đạo tỉnh Phú Yên chỉ đạo các 
địa phương, đơn vị hưởng ứng tích cực tham gia hiến máu đảm bảo an toàn. Thực hiện hiến 
máu tình nguyện vừa phòng tránh dịch bệnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh 
theo yêu cầu của ngành Y tế”, ông Nguyễn Hữu Sửu, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú 
Yên cho biết./. 

CTV Nhã Uyên/VOV-Miền Trung 



Nguồn: ICTVietnam 

Ngày đăng: 10/08/2020 
Mục: Tin tức 

Những bưu tá thầm lặng trong vùng tâm dịch Covid-19 tại Đà Nẵng 

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 tại Đà Nẵng đang diễn biến phức tạp, nhằm phục vụ 
chính quyền và người dân trên địa bàn nhanh chóng, kịp thời, trên các nẻo đường, hình ảnh 
màu áo vàng của bưu tá Bưu điện Việt Nam luôn tận tụy, miệt mài thực hiện nhiệm vụ lưu 
thoát thư từ, bưu gửi. 

Là bưu tá thuộc Bưu điện hệ 1, phụ trách phát bưu gửi KT1 tại bàn quận Hải Châu và quận 
Thanh Khê, phát bưu gửi hỏa tốc, hẹn giờ, hỏa tốc hẹn giờ trên toàn thành phố, anh Ngô 
Vinh, công tác tại Bưu điện Đà Nẵng 1 cho biết: "Đặc thù của Bưu điện hệ 1 là trực 24/24. Từ 
khi dịch bùng phát, ngành hàng không dừng các đường bay đến Đà Nẵng, nhiều chuyến thư 
KT1 hỏa tốc đến ngoài giờ làm việc nên không chỉ ngày thường mà thứ bảy, chủ nhật, tôi 
luôn cố gắng thực hiện tốt công tác trực và lưu thoát bưu gửi".  

 

Bưu tá Ngô Vinh 

Nhận thức việc lưu thoát bưu gửi KT1 phải nhanh chóng, chính xác theo đúng quy định 
nghiệp vụ; trong thời gian này, bưu tá Ngô Vinh còn thường xuyên cập nhật tình hình địa bàn 
bị cách ly, phong tỏa để có kế hoạch phát chính xác, đồng thời đảm bảo an toàn cho bản thân 
cũng như người nhận. 



 

Bưu tá Đặng Hoàng Dương 

Với anh Đặng Hoàng Dương, bưu tá Bưu cục phát Đà Nẵng 2 đảm nhiệm phát tại phường 
Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu - một trong những địa bàn bị phong tỏa. Trong thời điểm này, 
với những địa chỉ trong khu cách ly hay khó phát, bưu tá Dương đều liên hệ trước, hẹn thời 
gian, địa điểm cụ thể với nỗi lực cao nhất chuyển bưu gửi đến tay người nhận. Bên cạnh đó, 
anh còn hỗ trợ cho tuyến phát có bưu tá bị cách ly tại nhà. 

Đà Nẵng đang là tâm dịch Covid-19 của cả nước với nhiều khu vực bị cách ly, khó phát, tuy 
nhiên, anh Võ Văn Long, bưu tá thuộc Bưu cục phát Sơn Trà vẫn luôn lạc quan, yêu đời, vừa 
chấp hành tốt công tác phòng dịch, vừa phục vụ, hoàn thành tốt công việc được giao.  

6 giờ sáng mỗi ngày, bưu tá Long nhận thư báo và phát tại UBND quận Sơn Trà, Học viện 
Chính trị khu vực III, đơn vị bộ đội, các tổ dân phố trong khu vực phụ trách. Sau khi phát 
xong thư báo, anh Long quay trở về Bưu cục phát, nhận bưu phẩm và tiếp tục lên đường. 



 

Bưu tá Võ Văn Long 

Chia lửa với các đồng nghiệp, bưu tá Bưu cục Phát Hải Châu Nguyễn Đức Luân luôn ý thức 
cập nhật kịp thời thông tin dịch bệnh để lên kế hoạch giao nhận đường thư, đảm bảo tuyến 
phát, đặc biệt với các bưu gửi hỏa tốc, hỏa tốc hẹn giờ đến các địa chỉ bệnh viện, vùng cách ly 
đúng thời gian quy định.  

Không chỉ vậy, anh luôn hỗ trợ tối đa các bưu tá khác trong trường hợp gặp vấn đề về sức 
khỏe hoặc đến chậm giờ do bị chặn tại các chốt chống dịch. 

 

Bưu tá Nguyễn Đức Luân 

Còn với anh Nguyễn Đình Lâm, bưu tá KT1 tại địa bàn 4 xã vùng núi Hòa Sơn, Hòa Bắc, Hòa 
Ninh, Hòa Liên, việc đảm bảo thời gian phát công văn đến các ủy ban xã, công ty, trường học 
nhằm kịp thời thông tin trong thời điểm dịch bệnh được anh luôn đặt lên hàng đầu.  



 

Bưu tá Nguyễn Đình Lâm (trái) giao bưu phẩm đến tận tay khách hàng 

Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân, anh còn động viên tinh thần và nhắc nhở anh 
em bưu tá luôn chú ý công tác phòng dịch, đeo khẩu trang, sát khuẩn trước và sau khi giao 
hàng, nắm bắt chính xác thông tin dịch  bệnh để truyền đạt cho khách hàng nắm rõ. 

Đồng hành, chia sẻ cùng các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, những bưu tá của Bưu điện 
Việt Nam ngày đêm hết mình, tận tụy với công việc nhằm đảm bảo thông tin liên lạc và là cầu 
nối đưa những bưu phẩm thiết yếu đến mọi nhà nhằm chung tay đẩy lùi dịch Covid-19. 

Thái Linh 

 

 

 

  



Nguồn: Báo Nhân dân 

Ngày đăng: 10/08/2020 
Mục: Xã hội 

Trả cùng lúc hai tháng lương hưu, trợ cấp BHXH với các địa bàn có nguy cơ cao  
ở Bắc Giang 

 

Nhân viên ty Bưu điện Việt Nam trả lương hưu tại nhà vào tháng 4 năm 2020  

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
thất nghiệp tháng 8, 9 năm 2020 sẽ được trả một lần với các địa bàn có nguy cơ cao phải 
thực hiện cách ly/giãn cách xã hội ở Bắc Giang. 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có công văn gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 
và BHXH tỉnh Bắc Giang về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp tháng 8, 
9 năm 2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

Theo đó, để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp cho người hưởng 
được đầy đủ, kịp thời và bảo đảm an toàn, phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam, BHXH tỉnh Bắc Giang thực hiện bổ sung một số nội dung. 

Cụ thể, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8 và tháng 9 năm 2020 vào cùng một kỳ 
chi trả đối với các địa bàn có nguy cơ cao phải thực hiện cách ly/ giãn cách xã hội. 

Cơ quan bưu điện xây dựng các phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất 
nghiệp cho người hưởng nhận bằng tiền mặt bảo đảm an toàn, không được tập trung đông 
người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

BHXH Việt Nam cũng đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH tỉnh Bắc Giang 
nghiêm túc triển khai thực hiện thực hiện ngay các nội dung tại văn bản này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam 
để được hướng dẫn giải quyết. 

Được biết, tính đến hết ngày 9-8, tại địa bàn tỉnh Bắc Giang ghi nhận sáu ca nhiễm Covid-19. 
Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 
tại Đông Anh, Hà Nội. 

 

  



Nguồn: Báo Điện Biên Phủ 

Ngày đăng: 10/08/2020 
Mục: Xã hội 

Ngành Bưu điện chi trả hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 

Sau khi được UBND tỉnh giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho người 
dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Bưu điện tỉnh đã chủ động ký kết với UBND 
các huyện, thị, thành phố nhanh chóng triển khai thực hiện. Đảm bảo tốt cơ sở vật chất, 
nhân lực, quản lý tiền hỗ trợ, không để xảy ra sai sót, chi sai đối tượng, tính đến hết 
ngày 2/8, toàn tỉnh đã thực hiện chi trả được trên 83% tổng số tiền, góp phần chia sẻ, hỗ 
trợ cuộc sống của nhân dân và người lao động trên địa bàn tỉnh vượt qua khó khăn bởi 
dịch Covid-19. 

 

Cán bộ Bưu điện huyện Mường Nhé chi trả tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng dịch 
Covid-19. Ảnh: C.T.V 

Ông Hà Văn Vĩ, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Trước đây, việc chi trả cho các đối tượng 
người có công, bảo trợ xã hội được bố trí tại 178 điểm thực hiện. Tuy nhiên, việc chi trả cho 
các đối tượng ảnh hưởng vì dịch Covid-19 tăng rất nhiều với tổng số đối tượng dự kiến trên 
300.000 người hưởng và số tiền chi trả trên 240 tỷ đồng. Để đảm bảo công tác chi trả kịp thời, 
đơn vị đã bố trí giãn cách với trên 200 điểm chi trả. Các nhân viên tham gia thực hiện là 
những cán bộ có kinh nghiệm, được đào tạo về kĩ năng cung cấp dịch vụ cũng như các nghiệp 
vụ chi trả, chuyển phát. Với kinh nghiệm trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm 
xã hội và người có công, bảo trợ xã hội hàng tháng nên việc thực hiện chi trả đợt này diễn ra 
nhanh chóng, mỗi người dân chỉ mất khoảng 2 phút là đã hoàn tất thủ tục nhận tiền. Bên cạnh 
đó, để đảm bảo an toàn tiền trong quá trình vận chuyển, lưu giữ, bưu điện các huyện, thị, 
thành phố đã chủ động phối hợp với công an địa phương xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh 
tại các điểm chi trả, các điểm lưu quỹ cuối ngày, hành trình vận chuyển tiền. 

Huyện Mường Nhé là một trong những địa bàn có số người được thụ hưởng lớn, gồm: 22 
người có công, 435 đối tượng bảo trợ xã hội và hơn 33.500 người nghèo, cận nghèo. Bà Vi 
Thị Thánh, Giám đốc Bưu điện huyện Mường Nhé cho biết: Để đưa gói hỗ trợ của Chính phủ 
đến người hưởng chế độ đúng, đủ, kịp thời, tiện lợi nhất, đơn vị đã bố trí 11 điểm chi trả tại 
11 xã trên địa bàn huyện. Quy trình chi trả tiền mặt được Bưu điện huyện tuân thủ thực hiện 
đúng theo các bước: Tiếp nhận danh sách các đối tượng được thụ hưởng hỗ trợ; nhận tiền theo 
các quy định về tài chính kế toán; cập nhật danh sách người nhận vào hệ thống phần mềm. 
Tiếp đó, nhân viên chi trả tiếp nhận yêu cầu của người hưởng, kiểm tra giấy tờ tùy thân, xác 
minh người hưởng; thực hiện chi trả tiền cho người hưởng; người hưởng kiểm tra đủ tiền, kí 



tên trên danh sách hoặc chứng từ/biên nhận tiền; nhân viên chi trả nhập kết quả chi trả vào hệ 
thống; cuối ca, cuối ngày nộp lại danh sách và tiền chưa chi hết cho Bưu điện huyện, thực 
hiện đối soát, kiểm soát dịch vụ. Đến nay, 100% đối tượng người có công và bảo trợ xã hội 
trên địa bàn đã được nhận tiền hỗ trợ. Đối với đối tượng người nghèo, cận nghèo đơn vị đang 
chờ nguồn để thực hiện chi trả nốt cho người dân. 

Tại huyện Mường Chà, đến hết ngày 31/7, Bưu điện huyện đã thực hiện chi trả được trên 
24.300 đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo và cận nghèo với số tiền gần 
19 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch. Để người thụ hưởng không phải đi lại nhiều lần, trước kỳ chi 
trả 2 - 3 ngày, Bưu điện huyện Mường Chà phối hợp UBND các xã, thị trấn thông báo cụ thể 
thời gian, địa điểm, hướng dẫn các thủ tục để người dân không phải chờ đợi lĩnh tiền. Những 
người già, bệnh tật không đi lại được, cán bộ bưu điện sẽ đến trực tiếp chi trả từng nhà. Đặc 
biệt, để công tác chi trả đúng đối tượng, Bưu điện phối hợp cùng cán bộ văn hóa của UBND 
xã, thị trấn và cán bộ phòng LĐTBXH huyện xác minh, nhận diện. Nhờ đó, đến thời điểm 
này, việc chi trả cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện đã 
được thực hiện hiệu quả, đúng người, đúng chế độ, kịp thời. 

Thu Hằng 

  



Nguồn: Báo Thương gia 

Ngày đăng: 09/08/2020 
Mục: Tin tức 

Phát hành bộ tem ''Việt Nam chào mừng năm ASEAN 2020'' 

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phát hành đặc biệt bộ tem "Việt Nam chào mừng năm 
ASEAN". 

 

Nhằm góp phần tuyên truyền về Năm Chủ tịch ASEAN 2020 với chủ đề "Gắn kết và Chủ 
động thích ứng", ngày 07/08/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem "Việt 
Nam Chào mừng năm ASEAN". Bộ tem nêu bật ý tưởng của một ASEAN đoàn kết phấn đấu, 
xây dựng một ASEAN Thịnh vượng, Phát triển và Hòa Bình. 

Năm 2020, Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN trong bối cảnh tình hình chính trị, an 
ninh thế giới có nhiều biến động. Bên cạnh đó, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã tác 
động tiêu cực đến mọi hoạt động đời sống, kinh tế - xã hội toàn cầu. Với vai trò Chủ tịch 
ASEAN, Việt Nam đang nỗ lực vượt qua thử thách, dẫn dắt Cộng đồng ASEAN kịp thời hành 
động, chủ động thích ứng, kiểm soát dịch bệnh COVID-19; thúc đẩy hồi phục kinh tế, hợp tác 
nội khối; xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh theo các mục tiêu đã đặt ra...  

Quảng cáo 

Bộ tem gồm 1 mẫu có giá mặt 4.000 đồng, khuôn khổ 37 x 37mm được thiết kế tràn lề, do 
họa sĩ Trần Thế Vinh thể hiện và được cung ứng trên mạng lưới bưu chính công cộng đến 
ngày 30-6-2022. 

Trước đó, Bưu điện Việt Nam đã phát hành 7 bộ tem có chủ đề ASEAN, gồm: "Việt Nam gia 
nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)" gồm 1 mẫu, phát hành ngày 5-8-1995; "Hội 
nghị Cấp cao ASEAN lần thứ VI tại Hà Nội '98" với 1 mẫu, phát hành ngày 12-10-1998; 
"Tem phát hành chung ASEAN" gồm 8 mẫu và 1 bloc, phát hành ngày 8-8-2007; "Việt Nam 
trong Cộng đồng ASEAN" với 1 mẫu phát hành ngày 27-10-2010; "Chào mừng Cộng đồng 
ASEAN" gồm 1 mẫu và 1 bloc phát hành ngày 7-8-2015. 

Hai bộ tem: "Kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN (1967-2017)" gồm 1 mẫu phát hành ngày 8-
8-2017 và "Trang phục dân tộc" gồm 1 mẫu phát hành ngày 8-8-2019 (đều được phát hành 
chung với các nước ASEAN theo đề án Tem ASEAN của bưu chính các nước ASEAN phát 
hành 2 năm/lần). 

  



Nguồn: Báo Gia Lai 

Ngày đăng: 10/08/2020 
Mục: Chính sách mới 

Chi trả lương hưu tại nhà để phòng ngừa dịch bệnh 

Nhằm phòng ngừa dịch Covid-19, từ ngày 3 đến 10-8, Bưu điện tỉnh đẩy mạnh tiến độ 
chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 8 và các tháng kế tiếp. 
Ngoài các điểm cố định, Bưu điện tỉnh tổ chức chi trả tại nhà cho các đối tượng lớn tuổi 
và người ốm đau. 

Toàn tỉnh có gần 25.000 người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, trong đó trên 
7.800 người nhận qua thẻ ATM, số còn lại chi trả bằng tiền mặt. Trước tình hình dịch Covid-
19 diễn biến phức tạp, Bưu điện tỉnh đã triển khai chi trả sớm và đảm bảo an toàn. Bà Nguyễn 
Thị Thanh Vân-Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh-cho biết: Bưu điện tỉnh thông tin đến người 
hưởng biết thời gian và các điểm chi trả. Các trường hợp lớn tuổi, đau ốm thì chi trả tại nhà. 
“Trong trường hợp thay đổi hình thức chi trả, Bưu điện tỉnh sẽ truyền thông ngay để người 
hưởng nắm bắt việc thay đổi về thời gian, phương thức, địa điểm, số điện thoại nhân viên tại 
từng điểm chi trả, nhân viên chi trả tại nhà, số điện thoại của lãnh đạo Bưu điện các huyện, thị 
xã, thành phố để người hưởng và người thân có thể liên hệ khi cần thiết, đảm bảo phương án 
chi trả không gây xáo trộn đến đời sống của người hưởng chế độ”-bà Vân nói. 

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tại nhà cho bà Phạm Thị Khái 
(266 Hai Bà Trưng, TP. Pleiku). Ảnh: Như Nguyện 

Trong quá trình chi trả, công tác phòng ngừa dịch Covid-19 được thực hiện đúng quy định. 
Nhân viên Bưu điện phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và có thể trang bị găng tay, quần áo 
bảo hộ… Ngoài ra, Bưu điện còn thường xuyên hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp 
phòng dịch tại các điểm chi trả. Đến nhận lương hưu tại điểm chi trả phường Yên Đổ (TP. 
Pleiku), ông Bùi Như Thanh (351 Lý Thái Tổ, TP. Pleiku) nhận xét: “Công tác chi trả đảm 
bảo an toàn, thực hiện nghiêm quy định phòng-chống dịch, có trang bị nước rửa tay sát khuẩn 
và tất cả đều đeo khẩu trang nghiêm túc”-ông Thanh cho hay. 

Được nhận lương hưu và trợ cấp BHXH tại nhà, bà Phạm Thị Khái (92 tuổi, trú tại 266 Hai 
Bà Trưng, TP. Pleiku) phấn khởi: “Tôi già yếu đi lại khó khăn nên được nhận tiền tại nhà là 
phù hợp và thuận tiện. Nhân viên Bưu điện phục vụ rất tận tình, chu đáo, đảm bảo an toàn nên 
tôi rất yên tâm”. 

Tại các huyện, tiến độ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đến thời điểm này đã cơ bản hoàn 
thành. Bà Nguyễn Thị Mỹ Chinh-Giám đốc Bưu điện huyện Krông Pa-thông tin: Trước đây, 



việc chi trả diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 hàng tháng. Tuy nhiên, tháng 8-2020, việc chi trả cơ 
bản hoàn tất trong ngày 5-8 cho tất cả các đối tượng. Đối với những người lớn tuổi và ốm đau 
thì thực hiện chi trả tại nhà. “Theo chỉ đạo của Bưu điện tỉnh, tại tất cả 14 điểm chi trả lương 
hưu, trợ cấp BHXH trên địa bàn huyện đều được trang bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn, nhân 
viên đo thân nhiệt mỗi ca, bắt buộc đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc. Tại điểm chi 
trả thì bố trí nhân viên điều tiết, phân tải người hưởng. Nhân viên điều tiết có nhiệm vụ điều 
tiết số lượng người vào nhận tiền tại bưu cục đảm bảo quy định của Chính phủ về số lượng 
người tập trung tại một thời điểm, giữ khoảng cách tối thiểu theo quy định trong giao tiếp, xếp 
hàng. Nhân viên hướng dẫn, nhắc nhở người hưởng đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đồng 
thời hỗ trợ khẩu trang cho người hưởng nếu họ quên”-bà Chinh cho biết. 

Huyện Đức Cơ có trên 1.500 đối tượng nhận lương hưu và trợ cấp BHXH. Việc chi trả được 
tổ chức tại 10 điểm thuộc các xã, thị trấn. Đến ngày 6-8, công tác chi trả cũng cơ bản hoàn 
thành. Bà Siu Liên-Giám đốc Bưu điện huyện Đức Cơ-cho hay: Để phòng-chống dịch Covid-
19, Bưu điện huyện đề ra mục tiêu chi trả đạt khoảng 70% số người nhận lương hưu, trợ cấp 
BHXH tại nhà. Ngoài ra, công tác chi trả tại các điểm chi trả cũng phải an toàn theo yêu cầu 
phòng-chống dịch như khuyến cáo của Bộ Y tế. 

NHƯ Ý 

 


