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Nguồn: Tổ quốc 

Ngày đăng: 27/04/2020 
Mục: Kinh tế 

EMS Việt Nam: “Chuyển mình” nhanh để đảm bảo chuyển phát nhanh 

Trong bối cảnh khó khăn của kinh tế toàn cầu do đại dịch Covid-19, nỗ lực ứng phó và 
đưa ra những giải pháp mang tính đột phá là con đường duy nhất để giúp doanh nghiệp 
"chuyển mình". Đây cũng chính là câu chuyện đang diễn ra ở Tổng công ty Chuyển phát 
nhanh Bưu điện (EMS Việt Nam). 

Bài toán khó thời COVID-19 

Do nguy cơ lây lan của Covid-19, nhiều ngành kinh tế trong đó có lĩnh vực vận chuyển đều 
rơi vào tình cảnh "lao đao". Tại Việt Nam, từ ngày 1/4/2020, việc các chuyến bay bị cắt giảm 
tần suất về mức tối thiểu đã tác động nặng nề đến lĩnh vực vận tải hàng hóa, bưu chính, 
chuyển phát nhanh… 

Trực thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam - VNPost, là đơn vị duy nhất được Liên minh 
Bưu chính thế giới UPU cho phép quản lý và khai thác dịch vụ chuyển phát nhanh EMS tại 
Việt Nam, Tổng Công ty EMS đứng trước thử thách vô cùng lớn khi phải đảm bảo hoạt động 
nghiệp vụ cũng như sự an toàn cho hàng hóa và hàng ngàn nhân viên giữa mùa đại dịch? 

Thực tế, ngay từ tháng 2/2020, thời điểm dịch bệnh chưa bùng phát, Tổng công ty EMS đã 
chủ động đặt ra các kịch bản ứng phó linh hoạt theo tình huống để đảm bảo sản xuất kinh 
doanh cũng như đáp ứng yêu cầu về thời gian, chất lượng, độ an toàn… 

Để cả nước "đứng yên", EMS Việt Nam vận chuyển xuyên đại dịch 

Để mạng lưới luôn luôn được thông suốt ngay cả trong tình huống giãn cách xã hội, EMS đã 
triển khai nhiều phương án nhân sự, tăng cường thêm lao động ở khâu thu gom để giảm việc 
gửi hàng tại các Bưu cục, đảm bảo giãn cách xã hội. 

Đặc biệt, giải pháp về vận chuyển - cốt lõi của các hoạt động tại EMS Việt Nam, đã được 
triển khai một cách toàn diện, từ đường hàng không cho đến đường bộ, đường sắt… Với việc 
VNPost tiên phong thuê riêng chuyến bay Charter của Vietnam Airlines vào ngày 3/4/2020, 
EMS đã trở thành đơn vị đầu tiên trong lĩnh vực chuyển phát nhanh tại Việt Nam sử dụng 
máy bay riêng để đảm bảo chuyển phát hàng hóa, thư tín thông suốt giữa hai đầu đất nước 
trong thời gian giãn cách xã hội. 

Việc hợp tác với các hãng hàng không và vận tải tư nhân để xây dựng các tuyến, chuỗi cung 
ứng mới cho vận chuyển thư tín trong thời điểm này là định hướng được UPU và Hiệp hội 
vận tải Hàng không quốc tế IATA khuyến khích áp dụng. Đây cũng chính là xu hướng của 
bưu chính thế giới, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát nhanh với các yêu cầu 
ngày càng cao hơn về thời gian, chất lượng. Trên trang web chính thức của mình, UPU đánh 
giá Vietnam Post và EMS Việt Nam đã có sự sáng tạo, linh hoạt khi nhanh chóng áp dụng 
giải pháp này, là ví dụ điển hình để Bưu chính các nước học hỏi. 

Thời gian đầu, chuyến bay charter sử dụng máy bay chở khách thông thường, nhưng từ ngày 
15/4/2020, Vietnam Airlines đã tháo dỡ toàn bộ ghế ở khoang hành khách. Nhờ sự cải biến 
linh hoạt, cùng các biện pháp chất xếp, phủ lưới theo tiêu chí khai thác tối đa năng suất và 
đảm bảo an toàn cho bưu gửi EMS, ước tính đến hết tháng 4/2020, gần 400 tấn hàng hóa 
chuyển phát nhanh EMS vẫn sẽ được vận chuyển lưu thoát bằng chuyên cơ. 



 

Các chuyến bay Charter Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh với tổng trọng tải hàng hóa đạt 9-10 tấn/ 
chuyến/ngày. 

Bên cạnh việc thuê các chuyến bay Charter, EMS Việt Nam cũng đã tăng cường tần suất của 
các phương tiện khác như xe chuyên dụng, tàu chở hàng thuộc mạng lưới VNPost, đảm bảo 
vận chuyển ổn định trên toàn tuyến. 

Thể hiện sự quan tâm khách hàng thiết thực giữa mùa đại dịch, EMS Việt Nam đã triển khai 
các chương trình tặng nước rửa tay tiệt trùng, khẩu trang, bảo hiểm Covid cho khách hàng… 
Tổng Công ty còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong nghiệp vụ chuyên môn, tăng cường 
giao dịch, thanh toán điện tử để hạn chế giao dịch trực tiếp… 

Giữ vững uy tín và vị thế tiên phong 

Với hàng loạt giải pháp đột phá ứng phó với đại dịch Covid, EMS Việt Nam vẫn đạt công 
suất khai thác hơn 4 triệu bưu gửi EMS mỗi ngày trên toàn mạng lưới. 

Đánh giá về chất lượng dịch vụ của EMS Việt Nam, đại diện Oriflame - khách hàng TMĐT 
lớn nhất hiện nay của EMS – cho biết: "Nếu như Oriflame đã được khách hàng ưa chuộng bởi 
thương hiệu uy tín, chất lượng tốt, thì nay càng tối đa hóa sự hài lòng bằng dịch vụ giao hàng 
của EMS Việt Nam dựa trên tiêu chí: An toàn, tiện lợi, giao hàng nhanh và chính xác". 

Có thể thấy, bằng hàng loạt biện pháp chuyển mình giữa bối cảnh dịch bệnh, EMS đã khẳng 
định tâm huyết: Trong mọi tình huống, năng lực mạng lưới, năng lực khai thác, năng lực vận 
chuyển, của EMS Việt Nam luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu chuyển phát của khách hàng. 
Đó cũng chính là sứ mệnh chung của Bưu điện Việt Nam "Phục vụ cộng đồng và gắn kết mọi 
người bằng dịch vụ chất lượng, thân thiện, hiện đại". 

Ánh Dương - Nhịp sống Kinh tế 

 

 

 

 

 



 

Nguồn: Báo Quảng Ninh 

Ngày đăng: 27/04/2020 
Mục: Xã hội 

Bưu điện tỉnh Quảng Ninh: Nỗ lực phục vụ người dân 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Bưu điện tỉnh huy động toàn bộ 
lực lượng làm việc ngày đêm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi trả lương hưu và trợ cấp xã 
hội đến người dân. 

Trong khi toàn xã hội chững lại vì cách ly do dịch Covid-19 thì công việc thường nhật của đội 
ngũ cán bộ, nhân viên ngành Bưu điện tỉnh càng trở nên bận rộn. Mọi hoạt động dịch vụ bưu 
chính toàn hệ thống vẫn duy trì bình thường tại các tuyến do Bưu điện tỉnh quản lý, đảm bảo 
mạng lưới vận chuyển và khai thác ổn định. 

Bà Phạm Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh, cho biết: Chúng tôi đã chỉ đạo đến toàn 
thể cán bộ, nhân viên của ngành thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tại 
các bưu cục, trước mỗi ca làm việc, cán bộ, nhân viên phải trang bị khẩu trang, nước sát 
khuẩn, kính chắn giọt bắn. Đồng thời, phun khử khuẩn toàn bộ nơi làm việc, công cụ, dụng 
cụ, xe vận chuyển và hàng hóa bưu gửi của khách hàng. 

Bưu điện tỉnh bổ sung chi phí bồi dưỡng sức khỏe nâng cao sức đề kháng cho đội ngũ cán bộ, 
nhân viên, đáp ứng tốt nhiệm vụ của ngành trong giai đoạn dịch bệnh. Công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo hoạt động của ngành được tổ chức qua hệ thống truyền hình trực tuyến, đảm bảo việc 
giãn cách theo quy định phòng, chống dịch. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và tỉnh, nhất là 
trong thời gian thực hiện cách ly xã hội. Bưu điện tỉnh và BHXH tỉnh phối hợp xây dựng 
phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH gộp 1 lần cho cả tháng 4 và tháng 5. Bưu 
điện tỉnh đã huy động gần 1.000 cán bộ, nhân viên toàn ngành tại hơn 200 bưu cục toàn tỉnh 
để tiến hành chi trả đến tận nhà đối tượng người thụ hưởng. Qua đó, hạn chế tập trung đông 
người, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Ông Đào Văn Gạo (68 tuổi) ở khu 1, phường Hà Phong (TP Hạ Long) cho biết: Trước đây khi 
mỗi lần đi lĩnh lương hưu tôi phải ra nhà văn hóa phường làm thủ tục nhận. Do đông người, 
tôi phải chờ hàng giờ mới đến lượt. Nhưng để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch 
Covid-19, nhân viên bưu điện đến tận nhà phát liền 2 tháng lương hưu, cá nhân tôi nhận thấy 
đây là chủ trương đúng đắn của Nhà nước, giúp tôi chủ động hơn trong việc chi tiêu cũng như 
ngăn ngừa lây nhiễm dịch bệnh. 

Chị Nguyễn Thị Hoàn, Trưởng Bưu cục Hà Tu (TP Hạ Long) cho biết: Tôi phụ trách 2 
phường Hà Tu và Hà Phong, trực tiếp phát lương hưu tại địa chỉ người thụ hưởng. Tại phường 
Hà Phong có 1.600 người hưởng lương hưu, khối lượng công việc rất lớn, chúng tôi đã phối 
hợp cùng cán bộ khu phố đến đúng địa chỉ, làm thủ tục giao tận tay người thụ hưởng. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 123.000 người hưởng lương hưu và trợ cấp xã hội hằng 
tháng, với tổng số tiền chi trả trong 2 tháng là 840 tỷ đồng. Trong đó có khoảng 100.000 
người hưởng tiền mặt sẽ được chi trả tại nhà. Dự kiến đến ngày 10/5, Bưu điện tỉnh sẽ hoàn 
thành chi trả lương hưu và trợ cấp xã hội tại tất cả các xã, phường trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh phối hợp hiệu quả với các sở, ngành, địa phương cung ứng dịch 
vụ hành chính công, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và trở thành “cầu 
nối” đưa các dịch vụ hành chính công của Nhà nước đến gần người dân. Ngoài ra, Bưu điện 
tỉnh thực hiện việc chuyển phát bưu gửi, tài liệu, mua sắm trực tuyến cung cấp các nhu yếu 
phẩm phục vụ người dân, đơn vị, doanh nghiệp an toàn, hiệu quả khi dịch Covid-19 vẫn đang 
diễn biến phức tạp như hiện nay. 



Với sự cố gắng, nỗ lực của Bưu điện tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đến nay 
mọi hoạt động của ngành vẫn đảm bảo thông suốt, an toàn, góp phần phục vụ hiệu quả người 
dân, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh. 

Dương Trường 

 



Nguồn: Báo Đại Đoàn Kết 

Ngày đăng: 27/04/2020 
Mục: Kinh tế 

TP Hồ Chí Minh: Người dân được phục vụ dịch vụ công trực tuyến 

Thay vì phải kê khai bằng giấy và nộp hồ sơ trực tiếp, hiện nhiều sở ngành, quận/huyện 
trên địa bàn TP HCM hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Dịch vụ công trực 
tuyến đã và đang mang lại nhiều lợi ích: Công khai, minh bạch, tiết kiệm, nhanh 
chóng… 

Theo UBND TP HCM, tính đến tháng 3/2020, tổng dịch vụ công trực tuyến là 668/1.786 thủ 
tục hành chính. Trong đó, mức độ 3 là 433 thủ tục, mức độ 4 là 235 thủ tục. Thành phố còn 
phối hợp với hệ thống bưu điện triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Ông Trần Quốc Hưng - Chủ tịch UBND phường Linh Trung, quận Thủ Đức cho biết, giải 
quyết thủ tục hành chính qua mạng và giao hồ sơ tận nhà cho người dân đang mang lại nhiều 
hiệu quả. Cụ thể, lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua mạng tại phường tăng 15 - 
20% so với trước. “Bằng nhiều giải pháp, phường cơ bản đảm bảo thực hiện tốt 100% các loại 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi của phường”- ông Hưng khẳng định. 

Tương tự, tại quận Bình Tân, hơn một tháng nay, khu vực tiếp nhận và trả kết quả của quận 
vắng vẻ hơn hẳn. Lý do chính là người dân thay đổi thói quen trước đây để nay chuyển sang 
nộp hồ sơ hành chính qua mạng nhiều hơn. Ông Lê Văn Thinh - Chủ tịch UBND quận Bình 
Tân cho biết, quận Bình Tân đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân sử dụng các 
dịch vụ công trực tuyến. Hiện tại, quận đã triển khai 61 dịch vụ trực tuyến công cấp độ 3 và 
13 dịch vụ trực tuyến công cấp độ 4. Lượng người đến làm thủ tục trực tiếp giảm từ 15 - 20%. 
Người dân chuyển từ thói quen nộp hồ sơ trực tiếp sang nộp trực tuyến. Do đó giảm được 
lượng hồ sơ giấy, đồng thời giảm được số lượt tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ và người dân. 

Theo ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND TP HCM, việc triển khai dịch vụ công trực 
tuyến, một cửa điện tử cũng được áp dụng ở hầu hết các cơ quan công quyền trên địa bàn 
thành phố. Thành phố đã chỉ đạo khẩn tới các sở ngành, UBND 24 quận/huyện về việc tăng 
cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích. TP HCM 
còn triển khai các biện pháp hỗ trợ đăng ký kinh doanh tại nhà; tập trung vào việc nhận và trả 
hồ sơ qua đường bưu điện giao đến tận nhà cho người dân… Việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến giúp người dân có nhu cầu xử lý hồ sơ nhưng không phải đi lại nhiều lần, hạn 
chế việc tiếp xúc trực tiếp. Không chỉ vậy, dịch vụ công trực tuyến còn mang lại nhiều lợi ích 
như minh bạch, công khai trong giải quyết thủ tục hành chính, giảm tải được lượng giấy phải 
sử dụng khi làm hồ sơ, tiết kiệm được chi phí lưu trữ. Ngoài ra, khi thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến cũng giúp cán bộ, người đứng đầu dành sự quan tâm, đầu tư kinh phí đúng mức để 
áp dụng công nghệ hiện đại nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân trong thời đại công nghệ số. 

Để công tác giải quyết hồ sơ, thủ tục theo hình thức dịch vụ công trực tuyến đạt hiệu quả cao 
hơn, UBND TP HCM yêu cầu, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công 
tác chỉ  đạo hoạt động cải cách hành chính. Tổ chức các phong trào thi đua, cải tiến  trong cải 
cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ cá nhân, doanh nghiệp. Xây dựng 
giải pháp đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, khung pháp lý cho thanh toán điện tử. Đồng thời 
khuyến khích tuyên  truyền người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến hoặc sử dụng dịch vụ 
công đã được xã hội hóa. Đẩy mạnh công tác khảo sát sự hài lòng của người dân nhằm cải 
thiện và khắc phục hồ sơ trễ hạn. 

Thanh Giang 



 

Nguồn: CTT Hà Nội 

Ngày đăng: 27/04/2020 
Mục: Tin tức 

Hà Nội hoàn thành việc chi trả lương hưu, trợ cấp tại nhà cho 90% số người thụ hưởng 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội cho biết, sau 10 ngày (từ ngày 16 đến 25-4), 
các cơ quan chức năng tiến hành chi trả liền hai tháng tiền lương hưu, trợ cấp BHXH 
tại nhà cho người thụ hưởng. Toàn thành phố đã có xấp xỉ 400.000 người nhận đủ hai 
tháng lương, trợ cấp (tháng 4 và 5), tương ứng với 90% số người đăng ký nhận lương 
hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng trực tiếp bằng tiền mặt. 

Số tiền đã chi trả là hơn 3.500 tỷ đồng. Quá trình chi trả bảo đảm an toàn về nguồn tiền, chấp 
hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, một số địa phương đã cơ 
bản hoàn thành việc chi trả là huyện Thạch Thất với 98,3%, hai huyện Thanh Oai và Sóc Sơn 
với 97,9%, huyện Quốc Oai với 97,1%... 

Để đạt kết quả này, từ cuối tháng 3-2020, BHXH thành phố đã phối hợp với Bưu điện thành 
phố Hà Nội xây dựng kế hoạch chi trả chi tiết; đồng thời, đề nghị Công an thành phố hỗ trợ 
việc bảo đảm an ninh, an toàn; các quận, huyện, thị xã phân công lực lượng trợ giúp trong 
suốt quá trình thực hiện. 

Bưu điện thành phố Hà Nội huy động hơn 1.500 cán bộ, nhân viên phục vụ công tác chi trả 
lương tại nhà cho người hưởng. Chính quyền cấp cơ sở giao nhiệm vụ cho tổ trưởng tổ dân 
phố, khu dân cư, thôn, làng làm “nhịp cầu” kết nối thông tin giữa người thụ hưởng với cán bộ 
chi trả. Trong quá trình chi trả, các đơn vị, địa phương cũng giải quyết linh hoạt cho một số 
trường hợp cần nhận lương trước thời gian đăng ký. 

Hiện nay, những người chưa nhận được hai tháng tiền lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà chủ 
yếu do họ không có mặt tại nơi đăng ký nhận lương định kỳ hằng tháng trong khoảng thời 
gian này, nên đại diện các cơ quan chức năng phải tìm địa chỉ, liên hệ với người thụ hưởng để 
có thể chi trả đúng người, đúng đối tượng. 

Từ nay đến ngày 10-5, đội ngũ cán bộ được giao nhiệm vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 
sẽ liên hệ với các trường hợp chưa nhận lương để trao trực tiếp tiền lương cho người thụ 
hưởng tại những địa chỉ phù hợp như nhà văn hóa, phòng hội họp của tổ dân phố, khu dân 
cư… 

 

 

 

 



 

Nguồn: Báo Yên Bái 

Ngày đăng: 26/04/2020 
Mục: Xã hội 

Yên Bái chi trả lương hưu tại nhà: An toàn, kịp thời, đúng đối tượng 

Thực hiện việc phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh để chi trả lương hưu trực tiếp phòng, 
chống dịch bệnh (ngoài trả qua ATM), từ ngày 16 - 25/4, trên 400 cán bộ, nhân viên Bưu 
điện tỉnh Yên Bái đã đến từng nhà mang lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hai tháng 4 
và 5 chi trả đủ cho 39.000 đối tượng được hưởng với số tiền trên 310 tỷ đồng. 

Nhân viên bưu điện trước khi thực hiện việc chi trả đều được trang bị đảm bảo phòng, chống 
dịch COVID-19 và đo thân nhiệt. Ngoài chi trả tại nhà, nếu người hưởng có nhu cầu lĩnh sớm, 
cán bộ bưu điện cũng hướng dẫn đăng ký, sắp xếp lịch và gọi điện mời người hưởng đến nhận 
tại các điểm bưu điện để đảm bảo không quá đông người trong cùng một thời gian.   

 

Bưu điện tỉnh Yên Bái chi trả lương hưu tại nhà đảm bảo an toàn, kịp thời, đúng đối tượng. 

Sau 10 ngày nỗ lực "gõ cửa từng nhà”, đội ngũ nhân viên bưu điện trên toàn tỉnh đã hoàn tất 
việc chi trả chế độ hàng tháng đảm bảo chu đáo, an toàn, kịp thời tới người thụ hưởng. Dù 
lịch chi trả có trễ hơn mọi tháng do thực hiện công việc chưa từng có xưa nay song cả người 
trả và người hưởng đều ủng hộ bởi nó mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong bối cảnh tất 
cả đều cộng đồng trách nhiệm phòng, chống đại dịch.  

Thanh Chi – Đức Toàn 

 

 

 



Nguồn: Báo Nhân dân 

Ngày đăng: 27/04/2020 
Mục: Xã hội 

Bảo đảm quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân 

Thời gian qua, thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống 
dịch Covid-19, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 
liên quan, có văn bản hướng dẫn các địa phương kịp thời và linh hoạt trong tổ chức 
thực hiện... cho nên các quyền lợi bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) của 
người lao động cũng như mọi người dân luôn được bảo đảm nhanh chóng và kịp thời. 

 

Người hưởng lương hưu (Hà Nội) được nhân viên bưu điện chi trả trực tiếp tại nhà.  
Ảnh: LAN NGỌC 

Chi trả lương hưu tận nhà 

Ngày 25-3, BHXH Việt Nam có Công văn số 972/BHXH-TCKT về việc thực hiện chi trả 
lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp hằng tháng qua hệ thống Bưu điện trong thời gian 
phòng, chống dịch Covid-19. Ngay khi Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, ban hành 
ngày 30-3, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 1020/BHXH-TCKT bổ sung nội dung 
thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp tháng 4 và tháng 5 vào cùng một 
kỳ qua hệ thống Bưu điện. Người hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ được 
chuyển khoản qua thẻ ATM hoặc được trao trả tận nhà bằng tiền mặt. Với chỉ đạo này, 
BHXH các địa phương và hệ thống bưu điện đã dốc toàn lực lượng trong thời gian qua để giải 
quyết chế độ cho người dân. Tại TP Hồ Chí Minh, ngay đầu tháng 4, chỉ trong hai ngày 5 và 
6-4, 120.000 trường hợp đăng ký nhận qua thẻ tài khoản cá nhân (ATM) đã được chuyển trả 
đủ. Từ ngày 6-4 đến nay, 115.000 trường hợp đăng ký nhận tiền mặt sẽ được giải quyết trước 
ngày 28-4. Giám đốc BHXH thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mến cho biết, chỉ trong 10 
ngày triển khai, BHXH thành phố Hồ Chí Minh và Bưu điện thành phố đã hoàn tất việc trả 
lương hưu, trợ cấp BHXH tận nhà cho khoảng 53.000 người dân, và với việc dốc toàn lực 
lượng thì việc chi trả tận nhà cho các đối tượng có thể hoàn thành sớm hơn dự kiến. 

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và TP Hà Nội về việc quyết liệt thực hiện đợt cao 
điểm phòng, chống dịch Covid-19, BHXH thành phố Hà Nội và Bưu điện thành phố đã xây 
dựng phương án tổ chức chi trả gộp hai tháng lương hưu, trợ cấp BHXH (tháng 4 và tháng 5-



2020) cho người hưởng bằng tiền mặt tại nhà theo dự kiến thời gian từ 16-4 đến hết ngày 10-
5. Theo thống kê, toàn thành phố có hơn 580.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH 
hằng tháng, trong đó, có hơn 440.000 người nhận trực tiếp bằng tiền mặt, gần 140.000 người 
nhận qua thẻ tài khoản cá nhân (ATM). Ngày 16-4 cũng là ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện chi 
trả gộp hai tháng lương hưu, trợ cấp BHXH tới người hưởng tại nhà, nhân viên Bưu điện 
thành phố đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà", bảo đảm chi trả chế độ chu đáo, an toàn, kịp thời tới 
người hưởng. Là một trong những người đầu tiên được nhận lương hưu tại nhà từ nhân viên 
Bưu điện Trung tâm 1, bà Nguyễn Thị Hằng (77 tuổi), trú số nhà 3, ngõ 179, phố Ðội Cấn, 
quận Ba Ðình, Hà Nội cùng chồng năm nay đã 83 tuổi cho biết, cả hai vợ chồng đã cao tuổi, 
đi lại gặp nhiều khó khăn, nhất là thời điểm dịch bệnh bùng phát, sẽ càng khó khăn, bất tiện 
hơn. Ông, bà không giấu nổi niềm vui trước sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền và các 
ban, ngành cũng như sự trách nhiệm, nhiệt tình của nhân viên Bưu điện Hà Nội khi đến tận 
nhà trao lương hưu cho mình, cũng như nhiều người hưu trí cao tuổi khác trên địa bàn... Hay 
tại tỉnh Ðồng Tháp, chỉ trong thời gian ngắn, BHXH tỉnh Ðồng Tháp cũng phối hợp với Bưu 
điện hoàn tất việc chuyển lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và 5-2020 cho 4.607 người 
hưởng với tổng số tiền 55,5 tỷ đồng... Tất cả những nỗ lực của BHXH các địa phương và hệ 
thống bưu điện đều nhằm bảo đảm cho người dân được an toàn và thuận tiện nhất trong bối 
cảnh dịch Covid-19 hoành hành. 

Linh hoạt trong tổ chức thực hiện... 

Ðặc biệt, trong thời gian thực hiện việc cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg 
ngày 31-3 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, 
nhằm triển khai hiệu quả Chỉ thị này, BHXH Việt Nam đã ban hành các văn bản, đề nghị 
BHXH các tỉnh, thành phố đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC 
qua giao dịch điện tử, bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BH thất 
nghiệp theo quy định của pháp luật để các tổ chức, cá nhân không phải đi lại để thực hiện các 
giao dịch về BHXH, tránh được việc tiếp xúc xã hội trong thời gian Chính phủ đang khuyến 
nghị thực hiện cách ly xã hội. Song song với việc thực hiện giao dịch điện tử, hiện BHXH 
Việt Nam đang thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ tối đa các tổ chức, cá nhân thông qua các hệ 
thống giao dịch trực tuyến của BHXH Việt Nam như: Trung tâm Dịch vụ khách hàng tại số 
hotline 19009068 (với khoảng 2.000 đến 4.000 cuộc gọi mỗi ngày); Cổng Thông tin điện tử; 
trang Fanpage trên mạng xã hội Facebook của ngành có ứng dụng thử nghiệm trí tuệ nhân tạo 
(chatbot); Hệ thống tin nhắn tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ 
quan BHXH. 

Ðồng thời, với mong muốn tạo thuận lợi cho nhân dân, người lao động, giúp giảm thời gian 
và chi phí khi thực hiện dịch vụ công, nhất là trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19, 
BHXH Việt Nam đã cung cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ 
https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. 

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam phối hợp các bộ, ngành liên quan kịp thời ban hành các văn 
bản hướng dẫn giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động phải thực hiện các biện pháp 
cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19; hướng dẫn lập dự toán kinh phí phòng, chống 
dịch Covid-19; hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với các đơn 
vị, tổ chức, doanh nghiệp trong các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh bị 
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; hướng dẫn sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu để 
mua thuốc sát trùng chống dịch đối với các cơ sở giáo dục; chỉ đạo thực hiện việc cấp thuốc 
điều trị ngoại trú đối với các trường hợp mắc bệnh mạn tính, điều trị dài ngày... qua đó góp 
phần bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường... 

MINH THƯ 

 


