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Linh hoạt chi trả lương hưu, trợ cấp tại nhà 

Đại dịch Covid 19 đang tác động đến hầu hết các ngành, nghề buộc họ phải tìm cách 
thay đổi để thích nghi. Trong cái khó ló cái khôn, mô hình trả lương hưu, trợ cấp thông 
qua hệ thống Bưu điện của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái là minh chứng sáng 
tạo “làm dâu” thời Covid. 

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 22.4 tỉnh Yên Bái có khoảng hơn 39.164 người được 
hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Trong đó có khoảng 32.000 người hưởng lương 
hưu và hơn 7.000 người hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng; có hơn 800 người hưởng trợ cấp 
bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, hàng tháng các cán bộ hưu trí, người được hưởng trợ cấp phải 
đến tận nơi tập trung là nhà văn hóa nơi cư trú để lĩnh lương, tiền. Trong khi đó, thời gian 
thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ Tướng Chính phủ về giãn cách xã hội trong phòng, chống 
dịch Covid 19 vẫn đang có hiệu lực. 

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Yên Bái Nguyễn Trí Đại chủ trì họp trực tuyến hướng 
dẫn các địa phương triển khai nhiệm vụ 

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Yên Bái Nguyễn Trí Đại chia sẻ: Thói quen “chính chủ” đi nhận 
tiền mặt của các cụ hưu trí đã diễn ra từ nhiều năm nay, nay do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 
19 và quy định giãn cách xã hội nên BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị thực hiện chi trả 
lương hưu và trợ cấp qua hệ thống bưu điện. Nhận thức được ý nghĩa trên, BHXH Yên Bái đã 
sáng tạo, hướng dẫn BHXH các huyện, thị xã và các phòng nghiệp vụ phối hợp linh hoạt với 
bưu điện tỉnh để chi trả lương hưu, trợ cấp cho người được hưởng trong giai đoạn cấp bách. 

Cụ thể, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm tự nguyện qua tài khoản ATM sẽ 
được chuyển tiền của 2 tháng (tháng 4 và tháng 5) vào tài khoản cá nhân. Chi trả tại Bưu cục 
đối với những trường hợp có nhu cầu nhận tiền trước theo kế hoạch chi trả tại nhà của cơ 
quan bưu điện khi người hưởng đã đăng ký trực tiếp với cơ quan bưu điện. Đặc biệt, nếu 
người được hưởng lương hưu, người được hưởng trợ cấp BHXH có yêu cầu nhận tiền mặt tại 
nhà thì nhân viên bưu điện sẽ đến trực tiếp chi trả tại nhà người được hưởng và bảo đảm các 
điều kiện an toàn cho người hưởng cũng như  quy định phòng, chống dịch Covid-19. (hết 
ngày 22.4 đã thực hiện chi trả cho hơn 32.982 đối tượng với tổng số tiền 267,55 tỷ đồng). 

Cũng theo ông Đại, riêng đối với người đang được hưởng các chế độ trên mà không may bị 
cách ly tại nhà hoặc các địa bàn bị cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì Bưu điện sẽ 
phối hợp với chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo công tác phòng, chống Covid-19, cơ quan 
BHXH địa phương để có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng sau khi hết thời 
hạn cách ly. “Căn cứ vào số lượng người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, số tiền 



chi trả, bưu điện tỉnh xây dựng các tuyến phát, lịch phát phù hợp, liên hệ với người được 
hưởng để xác nhận thời gian chi trả, trước khi đến chi trả; cung cấp số điện thoại hoặc ứng 
dụng đăng ký để người dân đăng ký nhận tiền tại bưu cục khi có yêu cầu, bảo đảm cho việc 
chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đến người hưởng sớm nhất có thể; bảo đảm các điều kiện an 
toàn tiền mặt, an toàn cho người hưởng và cho cán bộ chi trả. Chấp hành, thực hiện đầy đủ 
các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của Chính phủ và Ban chỉ đạo phòng, 
chống dịch Covid-19 ở địa phương”, Giám đốc Nguyễn Trí Đại nhấn mạnh. 

 

Nhân viên Bưu điện Yên Bái hướng dẫn người dân làm thủ tục chi trả 
lương hưu và Bảo hiểm xã hội  

Đến trụ sở xã, phường hay nhà văn hóa để lĩnh lương là phương pháp truyền thống, là thói 
quen bấy lâu nay của các bậc hưu trí, rất khó thay đổi. Nhưng, rõ ràng trong bối cảnh cấp 
bách của dịch bệnh Covid-19, nguy cơ lây nhiễm do tiếp xúc đông người là rất cao, hơn nữa 
là địa bàn miền núi đi lại rất khó khăn, song BHXH Yên Bái vẫn lựa chọn hình thức trả tiền 
qua bưu điện, hệ thống ATM là cách làm linh hoạt, an toàn, góp phần phòng tránh đẩy lùi 
dịch bệnh và hướng đến thói quen thanh toán không dùng tiền mặt trong tương lai. 

CHÍ TUẤN 

 

 

 



 

Nguồn: TH Khánh Hòa 

Ngày đăng: 24/04/2020 
Mục: Tin tức 

Nhiều hình thức chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội mùa dịch 

Để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, từ ngày 16/4, Bưu điện tỉnh phối hợp với Bảo hiểm 
xã hội tỉnh điều chỉnh hình thức chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo 3 
hình thức với mục tiêu bảo đảm sức khỏe cho đối tượng thụ hưởng, góp phần hạn chế 
dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. 

 

Tuyết Vân – Tiến Hóa 

 

 



Nguồn: Báo Bảo vệ pháp luật 

Ngày đăng: 24/04/2020 
Mục: Văn hóa xã hội 

Lý do người dân nên tham gia BHXH tự nguyện 

Có một cuộc sống an nhàn lúc về già, sống vui vẻ quây quần bên con cháu, với nguồn thu 
nhập ổn định dù đã hết tuổi lao động luôn là ước muốn của nhiều người. Tham gia BHXH 
tự nguyện là giải pháp tối ưu để đạt được ước muốn ấy. 

 

Tham gia BHXH tự nguyện để có một cuộc sống an nhàn lúc về già, sống vui vẻ quây quần 
bên con cháu. Ảnh minh họa 

Theo đó, người tham gia BHXH tự nguyện khi đáp ứng điều kiện và số năm tham gia và độ 
tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ BHYT miễn phí và hưởng 
nhiều ưu quyền lợi khác. Do đó, chúng ta nên tham gia loại hình BHXH ưu việt này với một 
số lý do sau đây: 

 Thứ nhất, khoản tiền tham gia BHXH tự nguyện luôn được đảm bảo 

Với đặc thù là loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức, hoàn toàn vì mục tiêu an sinh xã 
hội, không vì mục tiêu lợi nhuận như các loại hình bảo hiểm do các Doanh nghiệp tổ chức 
nên khoản tiền tham gia Bảo hiểm luôn được Nhà nước đảm bảo. 

Thứ hai, mọi người đều có thể tham gia Bảo hiểm để được hưởng nhiều quyền lợi khi về 
già 

Mọi công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt 
buộc đều có thể tham gia hình thức BHXH này. Bất kì người lao động tự do, thợ thủ công, 
người làm trong các ngành xây dựng, đi biển, người không ký hợp đồng lao động với tổ chức, 
doanh nghiệp nào đều có thể tham gia BHXH tự nguyện một cách dễ dàng. 

Thứ ba, mức tham gia Bảo hiểm thấp 

Số tiền tham gia hàng tháng chỉ bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự 
nguyện lựa chọn. Mức thu nhập này tối thiểu ở mức 700 nghìn đồng và tối đa đến 27,8 triệu 
đồng mỗi tháng. 

Đặc biệt, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng của Nhà 
nước với mức từ 10% đến 30% trong vòng 10 năm, tương ứng số tiền được hỗ trợ đóng hàng 
tháng từ 15.400đ đến 46.200đ 



Tùy thuộc vào điều kiện và thu nhập của mình, người tham gia có thể linh hoạt lựa chọn mức 
thu nhập. Tương ứng mức thu nhập thấp nhất là 700 nghìn đồng, người tham gia chỉ đóng số 
tiền 138 nghìn đồng mỗi tháng (tương ứng chưa đến 5 nghìn đồng mỗi ngày). 

Với mức thu nhập lựa chọn càng cao thì mức hưởng lương hưu càng cao khi về già. 

Thứ tư, người tham gia được hưởng nhiều quyền lợi khi tham gia BHXH 

Người tham gia được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện hưởng, với số tiền lên đến 75% mức 
thu nhập lựa chọn đóng hàng tháng. Đặc biệt, mức thu nhập lựa chọn khi tính lương hưu cho 
người tham gia luôn được Nhà nước điều chỉnh mức bù trượt giá theo thời gian. 

Người tham gia được cấp thẻ BHYT miễn phí, với mức chi trả bằng 95% chi phí khám 
chữa bệnh. 

Người tham gia được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản và tuất 1 lần nếu 
không may qua đời. 

Người tham gia được thanh toán số tiền đã đóng nếu không tiếp tục tham gia. 

Thứ năm, phương thức đóng cực kỳ linh hoạt 

Người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện tùy chọn phương thức đóng theo định kỳ hàng 
tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 5 năm một lần cho nhiều năm về sau, đến 10 năm một lần 
cho những năm còn thiếu. Khi người tham gia có nhu cầu, nhân viên Bưu điện sẽ đến tận nhà 
để hỗ trợ thu phí, giúp người tham gia giảm thời gian đi lại. 

Thứ sáu, thủ tục tham gia cực kỳ đơn giản, thuận tiện ở mọi lúc, mọi nơi 

Thủ tục tham gia BHXH Tự nguyện cực kỳ đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện với mạng lưới 
điểm phục vụ bao phủ rộng khắp 63 tỉnh , thành phố và đội ngũ nhân viên Bưu điện nhiệt 
tình, chuyên nghiệp. 

Với những lợi ích nêu trên, tham gia BHXH tự nguyện là giải pháp ưu việt cho mọi người để 
sẵn sàng cho cuộc sống an nhàn và chủ động tài chính  lúc về già. Khi có nhu cầu tham gia 
BHXH tự nguyện, người dân chỉ cần đến các điểm phục vụ của Bưu điện Việt Nam để được 
hướng dẫn, phục vụ. 

PV 



 

Nguồn: Báo Quảng Ninh 

Ngày đăng: 24/04/2020 
Mục: Xã hội 

Làm tốt tiêu chí thông tin và truyền thông 

Thực hiện tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông (TT&TT), thời gian qua, các địa phương 
đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan chú trọng nâng cấp, đầu tư xây 
dựng hạ tầng viễn thông, trang thiết bị TT&TT, đồng thời quan tâm đẩy mạnh ứng dụng 
CNTT trong công tác quản lý, điều hành của UBND cấp xã. 

 

Hệ thống bưu chính được quan tâm đầu tư về hạ tầng và nhân lực giúp nâng 
cao mức độ thụ hưởng thông tin của người dân - Trong ảnh: Nhân viên bưu 

chính giao tạp chí đến cho người dân xã Đồn Đạc (huyện Ba Chẽ). Ảnh chụp 
tháng 3/2020. 

Việc thực hiện tiêu chí số 8 thực chất là hướng đến mục tiêu cơ bản đưa thông tin về cơ sở, 
góp phần “giảm nghèo” về thông tin. Từ đó giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống và 
năng lực sản xuất, góp phần phát triển KT-XH. 

Thôn Khe Phương, xã Kỳ Thượng (TP Hạ Long) trước đây là một trong những địa bàn có 
nhiều khó khăn về hạ tầng giao thông, điện, nước sinh hoạt và đặc biệt gần như không có sóng 
điện thoại. Cuối năm 2018, khi trạm thu phát sóng di động (BTS) của Viettel đặt tại thôn được 
đưa vào khai thác đã mang lại niềm vui và đổi thay mới cho người dân nơi đây. Không còn 
nằm trong khu vực “lõm” sóng di động, việc liên lạc trao đổi buôn bán hàng hóa của người 
dân được thuận tiện hơn; nhiều hộ đã chủ động tiếp cận, áp dụng tiến bộ KHKT vào phát triển 
sản xuất; đời sống người dân được nâng lên từng ngày. 

Ông Bàn Văn Vy, Trưởng thôn Khe Phương, cho biết: Việc phủ sóng điện thoại cũng như các 
hạ tầng thiết yếu khác đã tạo động lực cho địa phương phát triển, thoát khỏi diện đặc biệt khó 
khăn và hoàn thành chương trình xây dựng NTM. Trên hết, mức thụ hưởng về văn hóa, tinh 
thần cũng nhờ đó được cải thiện nhiều hơn so với trước kia, trình độ dân trí nâng lên, qua đó 
rút ngắn dần khoảng cách giữa vùng sâu, vùng xa với khu vực thành thị. 



Theo thống kê của Sở TT&TT, từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã có 10 trạm BTS được đầu 
tư tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí gần 14 tỷ đồng. Năm 2020, dự kiến sẽ 
có thêm 8 trạm BTS được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Hiện các sở, ngành, địa phương 
của tỉnh đang tích cực phối hợp với các đơn vị viễn thông để xây dựng các trạm phát sóng 
BTS ở những địa bàn “lõm” sóng di động. 

Ngoài việc nâng tỷ lệ phủ sóng điện thoại di động rộng khắp các địa bàn dân cư, tỉnh cũng tập 
trung chỉ đạo các địa phương quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới 
truyền thanh ở cơ sở... Đơn cử như tại huyện Bình Liêu, hiện 8/8 xã, thị trấn có trạm truyền 
thanh. Quy mô mỗi trạm gồm một máy tăng âm, thiết bị thu tín hiệu phát thanh và 4 đến 8 loa 
công cộng, phục vụ cho 3 đến 5 thôn. Toàn huyện đã lắp đặt 74 cụm truyền thanh thôn bản, có 
cài đặt hệ thống điều khiển tắt mở tự động từ trung tâm phát thanh đặt tại thị trấn Bình Liêu 
và xã Hoành Mô. 

Được biết, ngoài các yêu cầu về điểm phục vụ bưu chính, dịch vụ viễn thông internet, hệ 
thống truyền thanh thì hoạt động ứng dụng CNTT trong điều hành, quản lý ngày càng được 
nâng cao. Đến nay, 100% UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh được trang bị máy tính, máy in, kết 
nối mạng nội bộ và internet. Với việc hầu hết hệ thống máy móc được trang bị kết nối mạng 
đã giúp cho cán bộ, công chức cấp xã dễ dàng trong việc tra cứu, tìm kiếm thông tin, trao đổi, 
xử lý công việc… 

Tính đến hết năm 2019, đã có 110/111 xã hoàn thành các nội dung của tiêu chí TT&TT, đạt 
99,1%. Hiện toàn tỉnh cũng đang duy trì hiệu quả gần 150 điểm phục vụ bưu chính, chuyển 
phát, trong đó có 112 điểm bưu điện văn hóa xã. 100% cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước từ 
cấp xã trở lên đã được trang bị máy tính, kết nối mạng LAN, Internet để thực hiện nhiệm vụ; 
100% cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã đều khai thác sử dụng phần mềm quản lý văn 
bản và hồ sơ công việc có kết nối liên thông văn bản điện tử, hệ thống thư điện tử của tỉnh.  

Tỉnh Quảng Ninh đã đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2020 sẽ có 100% số xã đạt các điều kiện, 
chỉ tiêu của tiêu chí TT&TT. Đây là một trong những nỗ lực của các sở, ngành, địa phương 
trong tỉnh để góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, phấn đấu về đích trong năm 
2020 theo đúng lộ trình đề ra. 

Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 441/QĐ-BTTTT ngày 28/3/2017 quy định chi 
tiết thực hiện tiêu chí TT&TT trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-
2020. Theo đó, xã đạt tiêu chí nông thôn mới về TT&TT giai đoạn 2016-2020 là xã đáp 
ứng 4 điều kiện: Có điểm phục vụ bưu chính; có dịch vụ viễn thông, internet; có đài 
truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn; có ứng dụng công nghệ thông tin trong công 
tác quản lý, điều hành. 

Nguyên Ngọc 




