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Hoa Lư hoàn thành chi trả 35,8 tỷ đồng tiền lương hưu cho trên 5,5 nghìn đối tượng 

Với mục tiêu đảm bảo an toàn cho các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 
hội (BHXH) - là những người cao tuổi được Chính phủ khuyến cáo ở nhà, hạn chế tiếp 
xúc đông người trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, Bưu điện huyện Hoa Lư đã 
phối hợp với BHXH huyện thực hiện chi trả 2 tháng lương hưu tại nhà cho các đối tượng. 

 

Nhân viên Bưu điện huyện Hoa Lư chi trả lương hưu tại nhà cho đối tượng. 

Theo đó, toàn huyện Hoa Lư có 5.501 đối tượng được hưởng lương hưu, ở tại 11 xã, thị trấn, 
được Bưu điện huyện chi trả 2 tháng lương hưu (4 và 5/2020). Để đảm bảo an toàn về tiền chi 
trả và đến tận tay đối tượng sớm nhất, Bưu điện huyện Hoa Lư đã huy động 34 nhân viên, bao 
gồm giao dịch viên, kế toán, bưu tá, nhân viên văn hóa xã, nhân viên vận chuyển tiền... chia 
làm 12 tổ/địa bàn chi trả, mỗi xã 3 người. 

Bưu điện huyện đã thực hiện chi trả làm 2 đợt, đợt 1 gồm 7 xã và thị trấn Thiên Tôn, bắt đầu 
từ ngày 14-19/4; đợt 2 là các xã còn lại gồm 4 xã, từ ngày 21-25/4. Thời gian chi trả ở mỗi xã 
kéo dài khoảng 3-4 ngày. 

Đến nay, Bưu điện Hoa Lư đã chi trả xong cho tất cả các đối tượng trên địa bàn huyện, gồm 2 
tháng lương hưu 4 và 5, với số tiền chi trả của 2 tháng là gần 35,8 tỷ đồng, đảm bảo an toàn, 
chính xác, vượt thời gian quy định. 

Tin, ảnh: Hạnh Chi 
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Chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng 

Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, BHXH Bình Dương vừa phối hợp 
cùng Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng (ảnh), cơ bản 
đến ngày 24-4 vừa qua, toàn bộ các đối tượng đã nhận tiền lương hưu và trợ cấp, sớm hơn so 
với kế hoạch đề ra. 

 

Trong tổng số 30.456 người hưởng thì có 8.831 người nhận qua tài khoản cá nhân và 21.625 
nguời nhận tiền mặt. Công tác chi trả tại nhà và tại điểm chi theo phương thức giãn cách xã 
hội đã thực hiện bảo đảm và an toàn cho công tác chi trả và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
theo đúng quy định. Được biết, toàn tỉnh hiện còn hơn 50 người chưa nhận do chưa liên lạc 
được, bưu điện sẽ tiếp tục chi trả khi người hưởng liên hệ. 

  Dịp này, BHXH huyện Bàu Bàng phối hợp cùng Bưu điện huyện vừa triển khai thực hiện 
nhiều giải pháp tổ chức chi trả lương, trợ cấp BHXH kịp thời, góp phần bảo đảm quyền lợi 
cho người thụ hưởng trong thời gian phòng, chống dịch bệnh. 

Cụ thể, BHXH huyện Bàu Bàng đã phối hợp với Bưu điện huyện thực hiện chi trả lương hưu, 
trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5-2020 vào cùng một kỳ chi trả tháng 4-2020. Nhiều trường 
hợp thực hiện chi trả qua tài khoản cá nhân (ATM): Bưu điện thực hiện chuyển khoản vào tài 
khoản của người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Trước ngày 10-4- 2020, đã 
chuyển khoản đối với người cho trả qua ATM; sau đó thực hiện chi trả tiền mặt tại các bưu 
điện, bưu cục. 

Để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tránh tập trung đông người và bảo đảm an toàn cho 
người hưởng, nhân viên bưu điện liên hệ với từng người hưởng để thống nhất hình thức, thời 
gian chi trả theo khung giờ, tuyến đường, không tập trung đông người trong cùng một địa 
điểm và thời gian. 
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