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Chi trả lương hưu: Linh hoạt để tạo thuận lợi, an toàn cho người nhận 

Việc chi trả lương hưu sẽ được thực hiện linh hoạt với hai hình thức trả tại nhà, tại các điểm 
giao dịch của bưu điện tùy theo nhu cầu của người hưởng để đảm bảo an toàn trong đợt dịch 
COVID-19. 

 

Bưu điện kết hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tổ chức chi trả lương hưu tại nhà.  

Ngày mai 16/4, việc thực hiện chi trả lương hưu tại nhà sẽ chính thức được bưu điện các tỉnh, 
thành phố thực hiện. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc 
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) về các hình thức chi trả mà bưu điện sẽ thực 
hiện để đảm thực hiện chi trả kịp thời, an toàn trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến 
phức tạp. 

- Việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, người có công và bảo trợ xã hội 
tận nhà sẽ được thực hiện như thế nào, thưa ông? 

Ông Chu Quang Hào: Do đặc thù các đối tượng thụ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm 
xã hội là người cao tuổi, các đối tượng này rất nhạy cảm với dịch bệnh được khuyến cáo 
không ra khỏi nhà và hạn chế tiếp xúc. Vì vậy, mục tiêu đặt ra là phải đảm bảo an toàn cho 
người thụ hưởng đồng thời vẫn phải đảm bảo tiền lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đến 
tay người hưởng kịp thời để đảm bảo ổn định cuộc sống. 

Xuất phát từ những yêu cầu như vậy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bưu điện Việt Nam đã 
thống nhất tập trung mọi nguồn lực để tổ chức chi trả tại nhà cho người thụ hưởng, chi trả gộp 
tiền lương 2 tháng (tháng 4 và tháng 5) trong một lần chi trả để tạo điều kiện cho người hưởng 
không phải đi ra ngoài rút tiền, hạn chế rủi ro về dịch bệnh. 

Việc chi trả lương hưu tại nhà trong kỳ tháng 4, tháng 5 được áp dụng tới tất các đối tượng 
thụ hưởng. 

Sau khi điền đầy đủ, chính xác các thông tin, hệ thống sẽ tự động cập nhật để bưu điện lập 
danh sách người hưởng nhận tiền tại nhà và xây dựng các tuyến chi trả khoa học nhất, thuận 
tiện nhất cho việc chi trả tại từng địa bàn. Người hưởng cũng nhận được đầy đủ, chính xác và 
nhanh chóng số tiền của mình. 



Song song với chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, Bưu điện Việt Nam cũng đã xây 
dựng phương án tổ chức chi trả gộp tháng 4, tháng 5 đối với người có công với cách mạng tại 
hơn 20 địa phương đang thực hiện thí điểm chi trả qua bưu điện và phương án chi trả bảo trợ 
xã hội tại 60 tỉnh, thành phố qua bưu điện. Người cao tuổi trên 80 tuổi, người ốm đau bệnh tật 
không thể đi lại được mà không có người thân lĩnh thay, bưu điện cũng sẽ thực hiện chi trả tại 
nhà, các đối tượng khác thì bưu điện thực hiện chi trả tại các điểm giao dịch (Bưu cục, điểm 
Bưu điện-Văn hóa xã). 

- Nhiều người hưởng đang lo lắng cách trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, chi trả người 
có công và bảo trợ xã hội mới sẽ tốn nhiều thời gian hơn và việc trả tiền sẽ bị chậm trễ. Xin 
ông cho biết cụ thể hơn về các phương án chi trả? 

Ông Chu Quang Hào: Với nhóm người hưởng nhận tiền qua tài khoản thẻ ATM, Bưu điện 
Việt Nam sẽ chuyển tiền cả hai tháng 4 và 5 cho đối tượng hưởng sau khi Cơ quan bảo hiểm 
xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chuyển tiền cả hai tháng cho bưu điện. Người 
hưởng rút tiền tại ngân hàng như bình thường. 

Đối với việc chi trả lương hưu, theo kế hoạch, thời gian chi trả chung trên toàn quốc sẽ bắt 
đầu từ sau thời điểm cách ly toàn xã hội, cụ thể là từ ngày 16/4 đến ngày 31/5. Thời gian chi 
trả trợ cấp người có công từ 16/4 đến 10/5. Thời gian chi trả bảo trợ xã hội từ ngày 16/4 đến 
đến 20/5. 

Hiện nay, bưu điện các tỉnh, thành phố đang triển khai thông tin chi tiết về thời gian cụ thể tới 
từng tổ dân phố, thôn xã về lịch chi trả tại nhà, nên người hưởng hoàn toàn yên tâm về thông 
tin của lịch chi trả. 

Để giảm thiểu tối đa các bất cập cho người hưởng, phương án chi trả sẽ linh hoạt. Nghĩa là 
bên cạnh việc chi trả tại nhà, nếu người nhận muốn nhận tiền sớm so với lịch chi trả của địa 
phương hoặc không có nhu cầu nhận tiền tại nhà, hoặc nhân viên chi trả phát nhiều lần không 
gặp được thì người hưởng có thể chủ động mang thẻ chi trả hay sổ lĩnh tiền cùng giấy tờ tùy 
thân ra bưu điện để lĩnh đầy đủ số tiền 2 tháng 4 và 5. 

Tuy nhiên, trước khi đi, người hưởng nên liên hệ với bưu điện (theo số điện thoại cụ thể đã 
thông tin tại xã phường, tổ dân phố) hoặc điện thoại các bưu điện huyện để được tư vấn về 
thời gian và địa điểm nhận tiền phù hợp nhất. 

Đối với người hưởng thuộc khu vực cách ly, bưu điện sẽ thực hiện chi trả sau khi thời gian 
cách ly kết thúc. 

Do phải tổ chức chi tiền tại từng nhà nên thời gian chi trả sẽ kéo dài hơn, người hưởng có thể 
sẽ nhận tiền muộn hơn các tháng trước. Tuy nhiên, thay vì nhận số tiền 1 tháng như mọi khi, 
người hưởng sẽ được nhận lương của cả hai tháng trong một lần lĩnh. Bưu điện Việt Nam rất 
mong nhận được sự thấu hiểu, chia sẻ và thông cảm của người hưởng. 

Đến thời điểm này, đã có một số địa phương thực hiện chi trả trước thời gian quy định nên 
chắc chắn thời gian hoàn thành việc chi trả sẽ sớm hơn kế hoạch. 

- Hiện nay, nhiều người hưởng đã phản ánh về việc đăng ký thông tin trực tuyến về địa chỉ, số 
điện thoại... để nhận tiền chi trả sẽ khó khăn với người cao tuổi. Vậy thì bưu điện sẽ có 
phương án để hỗ trợ người hưởng thế nào, thưa ông? 

Ông Chu Quang Hào: Hiện nay nhiều sổ Bảo hiểm xã hội có địa chỉ thường trú khác với địa 
chỉ người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm hội đang sinh sống, số điện thoại liên hệ của 
người hưởng chưa được cập nhật khi có sự thay đổi. Do đó, để đảm bảo việc chi trả được 
nhanh chóng, an toàn, chỉ trong 3 ngày, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã xây dựng và đi 
vào vận hành“Hệ thống đăng ký chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và chi trả bảo trợ 
xã hội, người có công tại nhà” có địa chỉ: https://ansinhxahoi.vnpost.vn. 



Để đăng ký nhận lương hưu tại nhà, người hưởng chỉ cần truy cập vào địa chỉ 
web: https://ansinhxahoi.vnpost.vn và tiến hành nhập đầy đủ, chính xác các trường thông tin 
hệ thống yêu cầu. Hệ thống được thiết kế theo hướng đơn giản hoá, dễ dàng sử dụng trên máy 
tính và các thiết bị di động có kết nối Internet. 

Đối với những người hưởng chưa quen sử dụng máy tính và các thiết bị di động có thể nhờ 
người thân đăng ký, nhập dữ liệu lên hệ thống. Trong quá trình đăng ký, nếu cần hỗ trợ, người 
sử dụng có thể gọi tổng đài 1900.545481 để được hướng dẫn cụ thể. Ngoài ra, người hưởng 
cũng có thể liên hệ với nhân viên bưu điện tại địa phương để được trợ giúp việc cập nhật 
thông tin lên hệ thống. 

- Thực tế, mỗi địa phương đang có một lịch chi trả khác nhau, nguyên tắc chi trả chung của 
cơ quan bưu điện là gì, thưa ông? 

Ông Chu Quang Hào: Hiện nay, các địa phương đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch chi 
trả theo hướng khoa học, nhanh chóng, chính xác an toàn nhất. 

Mặc dù thời gian kết thúc chi trả sẽ khác nhau, tuy nhiên, các đơn vị đều xác định đây là 
nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết, được ưu tiên hàng đầu nên sẽ tập trung tối đa nguồn nhân 
lực, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chi trả để rút ngắn tối đa thời gian chi trả. 

Tổng công ty đã quán triệt các đơn vị cần đảm bảo nguyên tắc chi trả: Vừa đảm bảo chi trả 
kịp thời, đúng số tiền, đúng đối tượng vừa đảm bảo quy định không tập trung đông người tại 
các điểm chi trả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Mặt khác, từ nhân viên chi trả đến đối 
tượng thụ hưởng cần phải áp dụng nghiêm túc tất cả các biện pháp phòng chống dịch theo quy 
định khi thực hiện chi trả. 

- Xin cảm ơn ông! 

Hồng Kiều (Vietnam+) 

 

 



 

Nguồn: Sở LĐTBXH Bình Dương 

Ngày đăng: 15/04/2020 
Mục: Tin tức 

Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và bảo trợ xã hội gộp tháng 4 và 5 

Được sự đồng ý của Bộ LĐ-TBXH, để tránh tập trung đông người, hạn chế rủi ro về 
dịch bệnh đối với các đối tượng người có công với cách mạng và người cao tuổi hưởng 
trợ cấp xã hội, Bưu điện Việt Nam đã xây dựng phương án tổ chức chi trả kì tháng 
4,5/2020 đối với người có công với cách mạng tại hơn 20 địa phương đang thực hiện thí 
điểm chi trả qua Bưu điện và phương án chi trả bảo trợ xã hội tại 60 tỉnh, thành phố 
qua Bưu điện. 

 

Nhân viên Bưu điện Văn hóa xã Đông Ba, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn chi trả người có công. 

1. Đối với người hưởng chính sách trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng: Bưu điện 
thực hiện chi trả gộp một lần tiền chế độ của tháng 4 và tháng 5/2020, thực hiện chi trả tại địa 
chỉ người thụ hưởng, người thụ hưởng không cần phải ra các điểm chi trả lĩnh tiền như các 
tháng trước. Lịch chi trả được xây dựng theo từng địa bàn phường/xã, thời gian chi trả từ 
16.4.2020 đến 10.5.2020. 

Để đăng ký nhận tiền tại nhà, người thụ hưởng đăng ký thông tin trên website 
http://ansinhxahoi.vnpost.vn hoặc liên hệ với số điện thoại đường dây nóng của Bưu điện Việt 
Nam 1900.545481 hay số điện thoại của nhân viên chi trả hoặc Bưu điện huyện (được thông 
tin trên hệ thống thông tin xã phường, tổ dân phố) để được hỗ trợ. 

Trường hợp người thụ hưởng muốn lĩnh tiền sớm hơn hoặc không có nhu cầu nhận tiền tại 
nhà, hoặc Bưu điện đến nhà nhiều lần không phát được, người thụ hưởng chủ động lựa chọn 
thời gian phù hợp, mang sổ lĩnh tiền/giấy tờ tùy thân ra Bưu điện để lĩnh tiền. Trước khi ra, 
người thụ hưởng liên hệ với nhân viên Bưu điện huyện (đã được thông tin trên hệ thống thông 
tin xã phường, tổ dân phố) để được tư vấn về thời gian và địa điểm nhận tiền phù hợp, tránh 
tiếp xúc đông người.   

2. Đối với người hưởng chính sách Bảo trợ xã hội: Bưu điện thực hiện chi trả gộp một lần tiền 
chế độ của tháng 4 và tháng 5/2020, tổ chức chi trả tại nhà đối với người hưởng trợ cấp xã hội 
hàng tháng là người cao tuổi trên 80 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, Bưu điện thực hiện chi trả tại các điểm giao 
dịch (Bưu cục, điểm Bưu điện - Văn hóa xã). Thời gian chi trả tại Bưu điện sẽ được kéo dài từ 
ngày 16.4.2020 đến 20.5.2020, Bưu điện sẽ phân chia lịch cụ thể và hẹn giờ lĩnh tiền đối với 
người hưởng để đảm bảo việc lĩnh tiền được nhanh chóng, hạn chế việc tiếp xúc, tập trung 
đông người tại các điểm chi trả dẫn đến nguy cơ lây nhiễm bệnh. 

Để tạo điều kiện thuận lợi khi đi lĩnh tiền, người hưởng theo dõi lịch chi trả (đã thông báo tại 
xã/phường, qua các tổ dân phố hoặc nhân viên Bưu điện đã hẹn trực tiếp) hoặc liên hệ trước 
với Bưu điện (số điện thoại của nhân viên chi trả, Bưu điện huyện được thông tin trên hệ 
thống thông tin xã phường, tổ dân phố) để Bưu điện có sự chuẩn bị phục vụ chu đáo, an toàn 
cho người hưởng.  

3. Bưu điện Việt Nam thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn về phòng chống dịch bệnh 
trong quá trình chi trả các chế độ cho người hưởng. Nhân viên chi trả được đo thân nhiệt mỗi 
ca và đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ người hưởng. Các điểm giao dịch của Bưu 
điện đều đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh, có trang bị nước rửa tay sát khuẩn. 

Để đảm bảo sự an toàn cho người hưởng cũng như đội ngũ nhân viên chi trả, Bưu điện Việt 
Nam đề nghị quý vị người hưởng phối hợp trong việc tuân thủ các quy định về an toàn phòng 
dịch: đeo khẩu trang khi nhận tiền, giữ khoảng cách an toàn trong giao tiếp, thông tin ngay 
cho nhân viên chi trả khi có các triệu chứng của bệnh COVID-19 hoặc trong diện cách ly để 
có các giải pháp đảm bảo an toàn. 

4. Đối với người hưởng thuộc các khu vực bị cách ly: Bưu điện thực hiện chi cho người 
hưởng ngay sau khi thời gian cách ly kết thúc. 

5. Trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế xã 
hội của đất nước, việc tổ chức chi trả gộp 2 tháng tiền lương hưu, trợ cấp NCC, Bảo trợ xã hội 
và thực hiện chi trả tại nhà cho gần 6 triệu người hưởng là sự cố gắng rất lớn của Chính phủ, 
các cấp, các Ngành và các địa phương. Với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn cho các đối 
tượng người có công, người cao tuổi, thực hiện nghiêm túc chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng 
chính phủ nhằm ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh, Bưu điện Việt Nam sẽ huy động tối đa lực 
lượng cán bộ, công nhân viên và người lao động tập trung chi trả an toàn, chính xác, kịp thời 
tới từng người hưởng. 

Với số lượng người hưởng lớn, địa bàn chi trả trải rộng trên toàn quốc, đặc biệt ở khu vực 
miền núi, vùng sâu, vùng xa, địa chỉ người nhận rải rác, cách xa nhau nên việc tổ chức chi trả 
tiền tại nhà kỳ chi trả tháng 4,5/2020 có thể kéo dài hơn thời gian chi trả tại các điểm Bưu 
điện như trước đây, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam rất mong nhận được sự thấu hiểu và 
hợp tác của người thụ hưởng. 

Nguồn: http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=222481 

 



 

Nguồn: Báo Nam Định 

Ngày đăng: 15/04/2020 
Mục: Tin tức 

Đảng bộ Bưu điện tỉnh lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 

Vượt qua những khó khăn do chuyển đổi mô hình hoạt động từ cơ chế Nhà nước bao cấp 
hoàn toàn sang hình thức tự hoạch toán kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp và các quy định 
khác của pháp luật, Bưu điện tỉnh tiếp tục có bước phát triển. Mạng lưới bưu chính không 
ngừng được đầu tư, mở rộng với chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng lên đáp ứng yêu 
cầu chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền và nhu cầu của nhân dân. Trong 5 năm 
gần đây, Bưu điện tỉnh luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra theo nghị quyết 
của Đảng ủy; đời sống của cán bộ, công nhân viên, người lao động bảo đảm, từng bước nâng 
lên.  

 

Tiếp nhận thông tin và bưu phẩm phục vụ nhu cầu chuyển phát nhanh của khách 
hàng tại Bưu điện tỉnh. 

Đồng chí Lưu Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết, đạt được bước 
phát triển nhanh, bền vững trong những năm gần đây là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất, 
tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, 
Đảng ủy đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc cùng các đơn vị thành viên đẩy mạnh phát triển thị 
trường, mở rộng hơn 100 loại hình dịch vụ đến nhiều đối tượng khách hàng. Đối với nhóm 
dịch vụ bưu chính chuyển phát, đơn vị luôn chủ động triển khai chương trình bán hàng vào 
các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân; đồng thời phát triển mạnh dịch vụ chuyển phát 
nhanh, thương mại điện tử, bưu chính quốc tế tại những nơi có nhu cầu. Khách hàng dễ dàng 
tiếp cận với các dịch vụ của bưu điện tại các bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã, thông qua 
cán bộ, công nhân viên và cộng tác viên của đơn vị. Ở nhóm dịch vụ tài chính, đơn vị luôn 
chú trọng phát triển các hình thức đại lý ngân hàng, thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm 
y tế, bảo hiểm nhân thọ với cơ chế thông thoáng, kịp thời nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng. 
Với nhóm dịch vụ phân phối thông tin, đơn vị đã triển khai tốt việc bán sim thẻ của các nhà 
mạng; mở rộng hình thức phân phối thiết bị viễn thông, thiết bị truyền hình thông qua các 
điểm bán hàng lưu động và ngày hội bán hàng định kỳ tổ chức ở khu vực đông dân cư. Cùng 
với mở rộng các hình thức kinh doanh, đơn vị đã áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật như triển 



khai phong trào thi đua đổi mới bưu cục và phong cách phục vụ của giao dịch viên; nâng cao 
kỹ năng thu gom, gói bọc hàng hóa theo hướng chuyên nghiệp hơn, nhất là với những sản 
phẩm mỏng, dễ vỡ, dễ bị hư hại; tuyệt đối không vận chuyển hàng cấm, hàng hóa đặc biệt 
nguy hiểm. Các khâu vận chuyển, khai thác, chuyển phát được thực hiện đồng bộ bằng thiết 
bị chuyên nghiệp cùng đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm đang không ngừng nâng cao hình 
ảnh, thương hiệu của Bưu điện tỉnh. Từ nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, năm 2015 doanh 
thu của đơn vị mới đạt 139,7 tỷ đồng, tạo việc làm cho 232 lao động; đến năm 2019 đã tăng 
lên 490 tỷ đồng, thu hút 279 lao động có việc làm thường xuyên; làm tròn nghĩa vụ nộp ngân 
sách đối với địa phương và Trung ương. 

Cùng với lãnh đạo phát triển sản xuất, kinh doanh, Đảng ủy Bưu điện tỉnh thường xuyên củng 
cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ 
cán bộ, đảng viên. Hiện tại, Đảng bộ có 6 chi bộ trực thuộc với 45 đảng viên; các tổ chức 
Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban nữ công cơ quan được duy trì sinh hoạt thường xuyên, 
phát huy hiệu quả. Từ nhiều năm qua, đơn vị luôn chú trọng tới việc tổ chức học tập, quán 
triệt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đặc biệt là các 
Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác 
phòng chống tham nhũng, lãng phí”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên thực hiện nghiêm túc các quy định về nêu 
gương của cán bộ, đảng viên; tập trung rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công 
tác; tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, xây dựng sự 
đoàn kết nội bộ; tăng cường tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, nhân viên để 
có biện pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh các quy định chung, 
Đảng ủy đã xây dựng thêm một số tiêu chí đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên phù hợp 
với thực tiễn đơn vị. Qua đánh giá, phân loại trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Bưu điện 
tỉnh thường xuyên có 100% tổ chức cơ sở đảng và 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành 
tốt nhiệm vụ; gần 18% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được suy tôn hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ. Đảng bộ Bưu điện tỉnh 5 năm liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững 
mạnh; các năm 2018, 2019 đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Bưu điện 
tỉnh trong “Top” 10 đơn vị có quy mô về doanh thu, lợi nhuận cao và chất lượng dịch vụ tốt 
nhất của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; 4 năm liền được tặng Cờ thi đua xuất sắc, trong 
đó 3 năm (2016, 2017, 2019) nhận Cờ Thi đua của Chính phủ.  

Phát huy những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Bưu điện tỉnh tiếp tục 
lãnh đạo toàn diện các mặt công tác nhằm đưa đơn vị phát triển nhanh, bền vững hơn nữa 
đóng góp tích cực vào quá  trình phát triển chung của tỉnh./. 

Bài và ảnh: Xuân Thu 

 



 

Nguồn: MIC 

Ngày đăng: 15/04/2020 
Mục: Tin tức 

UPU đánh giá: VNPost đã thể hiện sự nhanh nhạy trong đại dịch COVID-19 

Ngày 14/04, trên trang web chính thức của mình, UPU đã có bài viết nhận định: Khi 
COVID-19 đang lây truyền với tốc độ nhanh chóng trên khắp thế giới, các nhà khai thác 
bưu chính đã tìm ra được những cách thức mới và sáng tạo để duy trì hoạt động của 
mình. Trong những tuần qua, Vietnam Post đã trở thành hiện tượng khi tìm cách hợp 
tác với các hãng hàng không và vận tải tư nhân để xây dựng các tuyến và chuỗi cung 
ứng mới cho vận chuyển thư tín. 

 

Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) đã hỗ trợ các hoạt động này thông qua một chiến dịch 
chung với Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) để duy trì vận tải hàng không. 

UPU và IATA khuyến khích chính phủ các nước đẩy nhanh các thủ tục nhằm đảm bảo hoạt 
động của các máy bay chở hàng, bao gồm cả những chuyến bay vận chuyển thư tín. 

Hai tổ chức trên đang yêu cầu có được những giấy phép nhanh cho phép các hãng vận tải 
hàng hóa tiếp quản các hoạt động vận tải hành khách vốn đã bị rút tại các trung tâm chính. 
Điều này cũng đồng nghĩa với việc không áp dụng lệnh giới nghiêm, phí quá tải và phí dừng 
đỗ đối với các hãng này. 

Trong suốt tháng 3, Vietnam Post, một trong những nhà khai thác bưu chính lớn nhất tại Việt 
Nam, đã gặp phải các vấn đề tương tự như với hầu hết các nhà khai thác khác khi các chuyến 
bay bị hủy và các quốc gia bị phong tỏa. Cách Vietnam Post giải quyết những vấn đề này đã 
trở thành một ví dụ cho những nhà khai thác khác học hỏi. 

Với quyết tâm duy trì nhiệm vụ của mình, Vietnam Post đã kết nối với Ban Điều hành bưu 
chính của UPU, nơi sẵn lòng đưa ra cho họ những hỗ trợ và ủng hộ. 

Theo khuyến nghị của UPU, vào ngày 26/3 để tìm hiểu năng lực dự phòng trong các chuyến 
bay chở hàng, Vietnam Post đã ký kết thỏa thuận với các nhà khai thác hàng hóa và công ty tư 
nhân. Vietnam Post cũng đã có được sự chấp thuận từ Cục Hàng không dân dụng Việt Nam 
và làm việc với Vietnam Airlines. 

  



Những hành động này, đã giúp thư tín của Vietnam Post lần đầu tiên trong lịch sử được vận 
chuyển trong khoang hành khách của các chuyến bay Vietnam Airlines từ Hà Nội đến TP. Hồ 
Chí Minh. 

Hiện nay Vietnam Post đã có kế hoạch mở rộng những nỗ lực đổi mới này trong các chuyến 
bay quốc tế, và bằng cách này, giúp đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống bưu chính quốc tế. 

Giám đốc Chương trình vận tải của UPU, Jan Bojnansky, cho biết, các nhà khai thác bưu 
chính trên khắp thế giới đang phối hợp với UPU để chia sẻ ý tưởng và các cách áp dụng thực 
tiễn tốt nhất. Dựa trên sự hỗ trợ này, các nhà khai thác bưu chính đang hợp tác và tạo ra chuỗi 
cung ứng mới để đảm bảo khách hàng sẽ vẫn nhận được thư từ của mình. 

  



 

Nguồn: Báo Khánh Hòa 

Ngày đăng: 14/04/2020 
Mục: Xã hội 

Từ ngày 16-4, chi trả một lần lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4 và 5 

Chiều 14-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà Nguyễn Đắc Tài đã ký 
phê duyệt phương án chi trả một lần lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 
4 và 5 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 theo đề xuất của BHXH tỉnh và Bưu 
điện tỉnh. Bà Ung Thị Vân - Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh Khánh Hòa cho 
biết: 

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, nhằm tránh tập trung đông người, bảo đảm an toàn 
cho người hưởng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, bên cạnh những trường hợp 
nhận lương hưu, trợ cấp BHXH 2 tháng 4 và 5 qua ATM (đã nhận ngày 6-4), từ ngày 16-4 
đến ngày 20-5, Bưu điện tỉnh sẽ tổ chức chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và 5 
cho những trường hợp nhận bằng tiền mặt với 3 hình thức. 

 

Bà Ung Thị Vân. 

- Xin bà cho biết cụ thể các hình thức chi trả bằng tiền mặt trong thời gian trên? 

- Sau khi nhận danh sách và tiền từ BHXH, Bưu điện tỉnh sẽ tổ chức chi trả theo 3 hình thức: 
tại điểm chi trả; tại địa chỉ người hưởng (tại nhà) và tại điểm chi trả vét ở bưu cục. 

Việc chi trả tại điểm áp dụng trong trường hợp người hưởng ủy quyền cho người nhận thay; 
hoặc người hưởng muốn nhận tại điểm; người hưởng có địa chỉ nhận lương hưu tại địa bàn 
nhưng hiện không sinh sống tại đây. 

Đối với hình thức chi trả tại nhà, bưu điện chỉ chi trả cho người hưởng có địa chỉ nhận đúng 
địa bàn nhận lương hưu hàng tháng, đã đăng ký nhận tại nhà hoặc không đến nhận tại điểm 
chi trả, không áp dụng cho các trường hợp chéo địa bàn. 

 
Các trường hợp không đến nhận tại điểm; không yêu cầu nhận tại nhà; nhân viên bưu điện đi 
phát 2 lần tại nhà mà không được thì sẽ chi trả vét tại bưu cục. 



Thời gian cụ thể của từng hình thức chi trả sẽ được niêm yết tại UBND cấp xã và thông báo 
trên hệ thống loa phát thanh của phường/xã. Trường hợp người hưởng có lý do đặc biệt, 
không thể nhận tiền theo lịch chi tại nhà thì sẽ nhận tại điểm chi trả vét. Trường hợp người 
hưởng thuộc các địa bàn bị cách ly do dịch Covid-19 (nếu có) thì được chi trả sau khi hết cách 
ly.     

- Thưa bà, để bảo đảm trật tự, an toàn, công tác tổ chức được Bưu điện tỉnh chuẩn bị như 
thế nào? 

-  Đối với hình thức chi trả tại điểm, bưu điện sẽ thực hiện tại điểm xã/phường/ bưu cục... như 
trước; thời gian từ ngày 16-4, tối đa 2 ngày. Quá trình chi trả tuân thủ các quy định về phòng 
dịch. Dự kiến, Bưu điện tỉnh sẽ bố trí 173 điểm chi trả tại xã, phường, khóm, nhà cộng đồng, 
bưu cục, điểm bưu điện văn hoá xã để chi trả cho 17.077 người hưởng. 

Đối với chi trả tại nhà, người hưởng có 3 cách đăng ký để nhận tiền tại nhà gồm: qua 
website www.ansinhxahoi.vnpost.vn; số điện thoại 1900545481 của Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam; hoặc liên hệ với nhân viên chi trả, bưu điện cấp huyện (được thông tin trên hệ 
thống thông tin xã phường, tổ dân phố) để được hỗ trợ cập nhật thông tin lên hệ thống đăng 
ký. Tờ rơi hướng dẫn đăng ký cũng đã được gửi tới từng thôn, tổ dân phố. Việc đăng ký thông 
tin được thực hiện trước ngày 15-4. 

Căn cứ số liệu người hưởng, số tiền chi trả, bưu điện xây dựng các tuyến phát, lịch phát; ưu 
tiên chi trả cuốn chiếu cho từng xã/phường, chi tiết đến từng thôn/tổ dân phố; bố trí phương 
tiện vận chuyển, các điều kiện bảo đảm an toàn tiền mặt, bàn giao danh sách và tiền cho nhân 
viên chi trả. Nhân viên bưu điện sẽ đo thân nhiệt từng người hưởng, có phiếu ghi kết quả do 
giám đốc bưu điện cấp huyện xác nhận để thông báo khi cần. Người hưởng chuẩn bị các giấy 
tờ cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng dịch khi nhận tiền. Bưu điện sẽ phối hợp với 
UBND cấp xã, trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố hỗ trợ xác định người hưởng trong địa bàn 
quản lý qua danh sách bưu điện chuyển xuống và hỗ trợ trong quá trình chi trả. 

 
Việc chi trả vét tại bưu cục được thực hiện sau 1 ngày kể từ khi kết thúc đợt chi trả tại nhà 
trên địa bàn. 

UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với bưu điện và các địa phương bảo đảm 
an toàn cho các nhân viên chi trả trong quá trình thực hiện. Sở Thông tin và truyền thông phối 
hợp với các cơ quan báo, đài, địa phương đẩy mạnh thông tin tới người hưởng và nhân viên 
chi trả, bảo đảm tuân thủ các biện pháp bảo vệ an toàn cho bản thân, cộng đồng trong quá 
trình thực hiện chi trả. 

- Xin cảm ơn bà! 

NGUYỄN VŨ (thực hiện) 

 

 

 



 

Nguồn: CTT Thanh Sơn 

Ngày đăng: 14/04/2020 
Mục: Tin tức 

Bưu điện huyện Thanh Sơn: Tổ chức chi trả tai nhà chế độ lương hưu và trợ cấp xã hội 

Kể từ ngày 10/4, Bưu điện huyện Thanh Sơn tổ chức chi trả tại nhà chế độ trợ cấp với người 
có công và trợ cấp xã hội trong tháng 4 và tháng 5 vào cùng một kỳ. Đây là kết luận chỉ đạo 
của huyện Thanh Sơn tại cuộc họp trực tuyến về phòng chống dịch Covid vào cuối tuần trước, 
nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho những người yếu thế  trong xã hội ổn định cuộc sống trong 
thời điểm đại dịch covid-19 đang diễn biến phức tạp. 

 

Vợ chồng ông Ngô Văn Sinh và bà Nguyễn Thị Xuyến – khu phố Vàng – thị trấn Thanh Sơn 
thuộc đối tượng người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng năm nay đã gần 90 tuổi. 
Bản thân ông lại bị tai biến nên mỗi tháng ông bà lại ủy quyền cho con, cháu lên bưu điện 
huyện để nhận tiền trợ cấp. Hôm nay,nhân viên bưu điện đã trực tiếp đến tận nhà để chi trả 
gộp chế độ trợ cấp 2 tháng: tháng 4 và tháng 5 cho ông bà bằng tiền mặt, khiến ông bà bớt nỗi 
lo về dịch bệnh. Ông Sinh – khu phố Vàng – thị trấn Thanh Sơn xúc động nói: Cảm ơn đảng 
nhà nước quant âm chi trả cho chúng tôi 2 tháng, chúng tôi rất cám ơm nhân viên bưu điện 
với các ban ngành đã giúp đỡ chúng tôi để tránh tình trạng đi lại và đỡ vất vả hơn 

Bưu điện huyện Thanh Sơn tổ chức chi trả trợ cấp xã hội và lương lưu bằng tiền mặt cho hơn 
8.500 đối tượng. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, bưu điện huyện đã phố hợp 
với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện vận động khuyến khích các đối tượng hưởng lương hưu, 
trợ cấp BHXH qua tài khoản, đồng thời rà soát, lên phương án chi trả trực tiếp bằng tiền mặt 
cho từng địa bàn, đối tượng được thụ hưởng. Chị Trần Thị Thanh – Bưu điện huyện Thanh 
Sơn cho biết: Trong tháng này bưu điện huyện thanh sơn chi trả 2 tháng, chúng tôi đã đến 
từng hộ để chi trả đến tận tay các đối tượng, chúng tôi ưu tiên chi trả cho các đối tượng là 
người già và người tàn tật. 

Thời gian tới, bưu điện huyện Thanh Sơn sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, khuyến khích 
các đối tượng nhận lương lưu, bảo trợ xã hội qua tài khoản cá nhân nhằm hạn chế việc tiếp 
xúc đông người, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh./. 



 

Nguồn: CTT Thanh Sơn 

Ngày đăng: 14/04/2020 
Mục: Tin tức 

Võ Nhai chuyển địa điểm Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sang Bưu điện huyện 

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích, Nghị 
định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính, huyện Võ Nhai là huyện đầu tiên của tỉnh Thái 
Nguyên đã thực hiện chuyển địa điểm Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ UBND huyện 
sang Bưu điện huyện Võ Nhai, nhằm tạo điều kiện phục vụ người dân giải quyết thủ tục 
hành chính được tốt nhất.  

Xã Lâu Thượng, huyện Võ nhai có 11 xóm, gần 8000 nhân khẩu, do đó người dân thường 
xuyên đến làm các thủ tục hành chính là khá lớn. Cán bộ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
các thủ tục hành chính thường xuyên được tập huấn nghiệp vụ và có nhiều năm kinh nghiệm, 
vì vậy việc giải quyết các thủ tục hành chính rất nhanh, gọn. Hết năm 2019, xã lâu Thượng 
xếp thứ 2 trong các xã, thị trấn về cải cách thủ tục hành chính toàn huyện. Hôm nay, chị Bùi 
Thị Ngân xóm Đồng Chăn, xã Lâu Thượng đến làm thủ tục hành chính cho con đi xin việc 
làm, cán bộ Tư pháp đã hướng dẫn và giải quyết các thủ tục nhanh, gọn. Chị chia sẻ: “khi đến 
làm các thủ tục hành chính, cán bộ xã rất tận tình, trách nhiệm, nhanh và gọn. Rất mong đội 
ngũ cán bộ tiếp tục phát huy tinh thần đó để phục vụ bà con”. Nhận định về điều này ông 
Mông Văn Đại, Chủ tịch UBND xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên cho 
biết: “theo phân công, các bộ phận giải quyết kịp thời theo đúng quy định cho bà con”. 

Trong thời gian qua, UBND huyện Võ Nhai đã luôn tìm kiếm và đưa ra những phương thức, 
cách thức để Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có thể giải quyết thủ tục hành chính phục vụ 
người dân được tốt nhất, với phương châm “thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh 
bạch”. Vì vậy, năm 2019 huyện Võ Nhai được tỉnh Thái Nguyên đánh giá xếp hạng vị trí thứ 
2 trong các huyện, thành, thị về kết quả đo lường sự hài lòng của người dân. Thực hiện các 
chủ trương chỉ đạo của chính phủ theo Quyết định 45/2016/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu 
chính công ích, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, huyện Võ Nhai đã chuyển địa điểm 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ UBND huyện sang Bưu điện huyện Võ Nhai. Trao đổi về 
vấn đề này bà Nguyễn Thị Hồng Tuyết, Giám đốc Bưu điện huyện Võ Nhai, tỉnh Thái 
Nguyên cho biết: “trong thời gian chuẩn bị, chúng tôi đã đào tạo cho cán bộ, công nhân viên 
để chuẩn bị tiếp nhận một phần thủ tục hành chính của Bộ phận một cửa chuyển giao, và tiến 
hành trả kết của từ Bộ phận một cửa UBND huyện Võ Nhai cho đến tận tay người dân” 

Việc đặt địa điểm Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Bưu điện huyện Võ Nhai đã giúp cho 
người dân dễ tìm, dễ thấy, tạo điều kiện cho các giao dịch thuận lợi theo hướng văn minh, 
hiện đại. Bên cạnh đó, Bưu điện còn bố trí nhân viên hỗ trợ, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ 
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Giúp người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công, dịch vụ 
tiện ích của Bưu điện. Đối với các cơ quan hành chính các cấp, giảm tải được công việc để tập 
trung vào chuyên môn, đẩy mạnh triển khai mục tiêu chính phủ điện tử, chính quyền điện tử 
và dịch vụ công trực tuyến, góp phần tiết kiệm thời gian và ngân sách nhà nước. Ông Hoàng 
Văn Hiền, Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai, Thái Nguyên cho biết: “như vậy là sẽ tiếp kiệm 
cho ngân sách nhà nước và giảm áp lực cho biên chế, sau này tất cả phần dịch vụ sẽ được 
chuyển giao cho bưu điện, do vậy người dân cũng sẽ rất thuận lợi”. Ông Đỗ Hải Nguyên, 
Giám đốc Bưu điện tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm: “trong thời gian tới, Bưu điện tỉnh Thái 
Nguyên tiếp tục tích cực làm việc với chính quyền địa phương của các huyện và các xã để đưa 
Bộ phận một cửa về Bưu điện”. 



 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Bưu điện huyện Võ Nhai 

Đến nay, Võ Nhai là huyện đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên thực hiện chuyển địa điểm Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả từ UBND huyện sang Bưu điện huyện Võ Nhai, việc chuyển địa điểm 
này đã giảm tải cho các cơ quan hành chính nhà nước. Tiến tới, điểm Bưu điện xã sẽ chuyển 
phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người dân được sử dụng các dịch vụ công khi chỉ 
cần đến xã để làm các thủ tục hành chính và chờ nhận kết quả ngay tại xã, mà không phải đến 
huyện như trước đây. Như vậy, huyện Võ Nhai đã đưa chính sách của chính phủ vào cuộc 
sống, góp phần thực hiện việc tinh giản bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao tính minh 
bạch và hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính./. 

Khải Văn 



 

Nguồn: Tạp chí BHXH 
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Mục: Tin tức 

BHXH tỉnh Quảng Nam: Bảo đảm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng trên 
32.000 đối tượng thụ hưởng theo phương thức mới 

BHXH tỉnh Quảng Nam hiện đang thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng 
tháng trên 32.000 đối tượng thụ hưởng; trong đó, 24.000 đối tượng thuộc diện chi trả 
tiền mặt trực tiếp và gần 8.000 đối tượng đăng ký nhận qua tài khoản cá nhân; lịch chi 
trả bắt đầu vào ngày 04-05 hằng tháng và tổ chức chi trả trong vòng 01 tuần. 

Tuy nhiên, nhằm bảo đảm an toàn, tránh tập trung đông người và tạo điều kiện tốt nhất cho 
người dân trong thời điểm phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ 
tướng Chính phủ, được sự đồng ý của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Quảng Nam tham mưu 
UBND tỉnh thống nhất giao BHXH tỉnh – Bưu điện tỉnh xây dựng phương án chi trả lương 
hưu và trợ cấp BHXH tháng 04-05/2020 vào chung một kỳ chi trả tháng 04. Thời điểm bắt 
đầu thực hiện chi trả từ ngày 16/04/2020 đến ngày 20/05/2020 với hình thức chi trả tận nhà 
cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH. 

Để thuận lợi hơn khi áp dụng phương thức chi trả mới, BHXH tỉnh – Bưu điện tỉnh phối hợp 
chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát từng địa chỉ của người hưởng; huy 
động lực lượng của BHXH tỉnh – Bưu điện tỉnh để trả từng địa chỉ cụ thể theo phương thức 
cuốn chiếu, nhanh cho từng địa bàn. Với những địa phương có số đối tượng đông, địa bàn 
rộng, bố trí phương án ưu tiên lực lượng chi trả. Bên cạnh đó, bảo đảm thực hiện các biện 
pháp phòng, chống dịch như nhân viên phải bảo đảm không liên quan đến yếu tố dịch tễ, 
thường xuyên đeo khẩu trang trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, đo thân nhiệt ít nhất 
mỗi ngày 02 lần, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn sau mỗi lần chi trả và thực hiện các biện 
pháp khác theo khuyến cáo của cơ quan y tế. 

Đối với việc thực hiện giải quyết các chế độ BHXH, BHYT tại cơ quan BHXH tỉnh trong thời 
gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, tại bộ phận “một 
cửa”, xác định 02 hình thức cần thiết duy trì giao dịch trực tiếp là cấp lại thẻ BHYT bị mất, 
hỏng khi người có thẻ BHYT đang khám, chữa bệnh và chốt sổ BHXH cho người lao động 
nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động (bảo đảm cho người lao động kịp thời hoàn thiện 
hồ sơ hưởng BH thất nghiệp). Tăng cường truyền thông trên Trang Thông tin điện tử của 
BHXH tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh để khuyến nghị nhân dân với các 
trường hợp chưa thực sự cấp bách, tạm thời chờ đến thời gian cách ly xã hội để BHXH tỉnh 
tiếp tục nhận hồ sơ phục vụ nhân dân. Đồng thời, vẫn bố trí cán bộ trực tại bộ phận “một cửa” 
để tiếp nhận hồ sơ giao dịch điện tử, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 
dịch vụ bưu chính công ích cho nhân dân; cán bộ, viên chức, người lao động của cơ quan 
BHXH được yêu cầu làm việc tại nhà, trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm giải 
quyết công việc hiệu quả; bố trí cán bộ trực làm việc tại cơ quan BHXH các cấp bảo đảm 
công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Thanh Hà (BHXH tỉnh Quảng Nam) 

 


