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Nguồn: UBND Đồng Nai 

Ngày đăng: 28/04/2020 
Mục: Tin tức 

Bưu điện huyện Vĩnh Cửu nỗ lực chi trả chế độ xã hội trong mùa dịch 

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Bưu điện 
huyện Vĩnh Cửu đã thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để chi trả chế độ xã hội cho 
người hưởng các chế độ. 

 

Tháng 4 này, các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thay vì đến các điểm 
chi trả để nhận chế độ theo định kỳ thì nay được nhân viên Bưu điện đến tận nhà chi trả. Nhận 
số tiền lương hưu từ nhân viên Bưu điện, nhiều người dân rất phấn khởi. 

Bà Trần Thị Dưỡng – Cán bộ hưu trí ở thị trấn Vĩnh An bày tỏ:  “Theo chính sách của nhà 
nước cán bộ đi đến tận nhà phát lương cho người già, chúng tôi rất phấn khởi”. 
Bà Lê Thị Thình – Người dân thị trấn Vĩnh An cũng chia sẻ:  “Mình là người tàn tật, đi lại 
khó khăn được các em trong bưu điện đến nhà phát tiền tôi rất vui và cảm ơn”. 

Theo thống kê, đợt này, nhân viên bưu điện sẽ thực hiện chi trả cho hơn 7 ngàn đối tượng với 
số tiền 18 tỷ đồng, trong đó địa bàn đông nhất là thị trấn Vĩnh An và xã Thạnh Phú.  Để đảm 
bảo các quy định trong phòng, chống dịch Covid- 19, các nhân viên bưu điện được trang bị 
khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, găng tay và kính bảo hộ. 

Trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, để đảm bảo sự an toàn cho các đối tượng được 
hưởng chế độ, việc chi trả chế độ xã hội tại nhà là một cách làm hiệu quả góp phần giúp cho 
công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao hơn.../ 

 

 

 

 

 



Nguồn: Báo Phú Thọ 

Ngày đăng: 28/04/2020 
Mục: Xã hội 

Chi trả trợ cấp tại nhà đảm bảo đúng, đủ, kịp thời 

 

Cán bộ LĐ-TB&XH thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê thực hiện chi trả tại nhà tiền trợ cấp 
ưu đãi người có công với cách mạng cho người dân. 

Toàn tỉnh hiện có trên 25.000 người có công và thân nhân gia đình chính sách đang 
hưởng trợ cấp hàng tháng, trên 63.000 đối tượng bảo trợ xã hội. Nhằm tạo thuận lợi cho 
công tác chi trả đảm bảo đúng đối tượng, đầy đủ và kịp thời trong khi dịch bệnh viêm 
đường hô hấp cấp vẫn diễn biến phức tạp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-
TB&XH) đã có công văn yêu cầu các huyện, thành, thị phối hợp với ngành Bưu điện 
triển khai tốt việc rà soát danh sách chi trả trực tiếp tận hộ gia đình. 

Ông Lương Chí Cường - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: Các huyện, thành, thị sẽ bố 
trí kinh phí gộp tháng 4 và tháng 5 trong một lần chi trả, tránh việc các đối tượng được hưởng 
phải đi lại, tập trung đông người, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân. Do đó, các xã, 
phường, thị trấn cần thông báo cách thức chi trả để các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội 
biết và thực hiện. Và để thuận lợi cho công tác chi trả, đối tượng hưởng trợ cấp chuẩn bị các 
giấy tờ đầy đủ theo quy định. 

Trong tháng 4 và 5, thị xã Phú Thọ có 2.977 người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội thuộc 16 
nhóm đối tượng với tổng số tiền chi trả gần 2,4 tỷ đồng. Nếu như trước kia, công tác chi trả 
được thực hiện tại 10 điểm bưu điện văn hóa xã, phường thì nay do tình hình dịch bệnh, địa 
điểm chi trả là tại gia đình người hưởng. Bà Mai Thị Thu Hằng - Giám đốc Bưu điện thị xã 
Phú Thọ cho biết: “Đơn vị phải huy động toàn bộ lực lượng gồm hơn 30 người tham gia chi 
trả đảm bảo đúng đối tượng, đủ và kịp thời cho người hưởng. Vì những người hưởng trợ cấp 
là đối tượng yếu thế trong xã hội, nên chúng tôi thường xuyên nhắc nhở cán bộ tham gia chi 
trả phải luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, nhất là trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức 
tạp phải đảm bảo biện pháp phòng bệnh, an toàn sức khỏe cho người dân”.  

Còn tại huyện Cẩm Khê, nơi có hơn 2.200 đối tượng là người có công với cách mạng và hơn 
7.900 đối tượng bảo trợ xã hội được nhận trợ cấp hàng tháng, hoạt động chi trả chế độ gộp 
tháng 4 và 5 cũng triển khai khẩn trương. Ông Hà Xuân Cơ là bệnh binh ở khu Đồng Tâm, thị 
trấn Cẩm Khê chia sẻ: “Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, tôi nắm rõ 
phương án của đợt chi trả lần này. Do đó, tôi cảm thấy yên tâm và tin tưởng vào cán bộ đến 
tận nhà chi trả tiền đầy đủ chứ không phải nhận tập trung tại UBND thị trấn như những lần 



trước. Tôi tin rằng với các chủ trương, quyết sách kịp thời chưa từng có tiền lệ của Chính phủ, 
dịch bệnh COVID-19 sẽ sớm được đẩy lùi, nhịp sống sớm trở lại bình thường”. Hoạt động chi 
trả được thực hiện cả thứ 7, Chủ nhật đảm bảo về thời gian. Do đó, Phòng LĐ-TB&XH huyện 
đã rà soát, lập danh sách cụ thể người hưởng, đặc biệt là các trường hợp cao tuổi, ốm đau, đi 
lại khó khăn… để hỗ trợ kịp thời; đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng 
dịch. Cán bộ chi trả phải đảm bảo không liên quan đến yếu tố dịch tễ, thường xuyên đeo khẩu 
trang trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn 
sau mỗi lần chi trả.  

Cùng với thị xã Phú Thọ và huyện Cẩm Khê, các địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng đang 
tích cực triển khai việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và trợ cấp bảo trợ 
xã hội gộp tháng 4 và 5 bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng theo Chỉ thị của Thủ tướng 
Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách 
phòng, chống dịch COVID-19. Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 
chúng về phương án chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, trợ cấp bảo trợ xã 
hội trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 đã được các địa phương đồng loạt triển khai 
nhằm tạo điều kiện an toàn cho đối tượng hưởng trợ cấp và người chi trả trong quá trình thực 
hiện. Đối với trường hợp người hưởng phải cách ly do ảnh hưởng của dịch COVID-19 hoặc 
người hưởng không có nhu cầu nhận tiền tại nhà hay không thể nhận tiền tại nhà theo lịch chi 
trả, cán bộ chi trả phải có hướng dẫn cụ thể để giải quyết phù hợp, đảm bảo các quy định 
phòng, chống dịch bệnh. 

Hồng Nhung 

 



 

Nguồn: Baos Quảng Nam 

Ngày đăng: 28/04/2020 
Mục: Xã hội 

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tận nhà: Người thụ hưởng hài lòng 

Hai tháng 4&5.2020, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với Bưu điện Quảng Nam 
triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà cho hơn 24.000 người thụ hưởng, 
kịp thời ứng phó dịch Covid-19. 

 

Việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tận nhà được thực hiện đảm bảo an toàn, đúng quy 
định. Ảnh: D.L 

Để việc chi trả lương hưu tại nhà diễn ra thuận lợi, cán bộ thực hiện chi trả sắp xếp công việc 
khoa học như thống nhất thời gian chi trả với người thụ hưởng, đảm bảo an toàn trong phòng 
chống dịch... Trước khi đến chi trả tại nhà bà Phạm Thị Như Lại (70 tuổi, cán bộ hưu trí ở 
thôn Tài Đa, xã Tiên Phong, Tiên Phước), chị Đặng Thị Kim Ánh (nhân viên Bưu điện xã 
Tiên Phong) chủ động trao đổi và thống nhất thời gian vào 8 giờ sáng. Các bước sát khuẩn tay 
cho cả nhân viên bưu điện và người thụ hưởng được thực hiện ngay tại cổng nhà, trước khi 
tiến hành công việc. 

Bà Lại chia sẻ: “Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, ngành BHXH và bưu điện phối hợp 
triển khai chi trả chế độ tại nhà rất linh động và phù hợp. Qua đó, góp phần hạn chế tụ tập 
đông người, chủ động phòng ngừa dịch bệnh. Đồng thời thể hiện sự quan tâm chính sách của 
Đảng và Nhà nước đối với người cao tuổi, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đảm bảo 
an toàn theo quy định phòng chống dịch bệnh”. 

Thống kê toàn tỉnh có 24.251 người thụ hưởng nhận trực tiếp bằng tiền mặt và 8.165 người 
đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân (ATM). Tổng số tiền chi trả 
trong hai tháng 4&5.2020 hơn 94 tỷ đồng. Được biết đến thời điểm này, việc chi trả đã được 
thực hiện đạt hơn 50% và sẽ tiếp tục hoàn thành vào ngày 20.5. 

Được nhân viên Bưu điện huyện Tiên Phước chi trả tại nhà 2 tháng lương, hai vợ chồng bà 
Huỳnh Thị Vân đều là cán bộ hưu trí (khối phố Tiên Bình, thị trấn Tiên Kỳ, Tiên Phước) nói 
rằng dù tháng này nhận trễ hơn ngày ấn định, nhưng bà hoàn toàn yên tâm. 

Bà Vân nói: “Qua theo dõi phương tiện phát thanh - truyền hình tỉnh, loa đài của huyện về 
thông tin chi trả lương hưu tại nhà một lúc 2 tháng trong thời điểm dịch Covid-19, tôi rất ủng 
hộ. Vợ chồng tôi tuổi đã cao, sức khỏe yếu nên hạn chế ra ngoài càng nhiều càng tốt. Nhà 



nước bằng nhiều biện pháp chống dịch bệnh thì mình phải ủng hộ, tuyệt đối không chủ 
quan”.        

Ông Trần Việt Hùng - Giám đốc Bưu điện Quảng Nam cho biết, từ ngày 16.4 bắt đầu chi trả 
cả lương hưu, trợ cấp BHXH và các chế độ dành cho người có công, nên Bưu điện tỉnh huy 
động toàn bộ nhân lực vào cuộc. Tổng số cán bộ, nhân viên được huy động là 544 người. 
Ngoài ra, ở các địa phương còn có sự hỗ trợ đắc lực về phương tiện vận chuyển tiền mặt về 
tận xã của BHXH huyện, thị xã, thành phố; hỗ trợ về con người để nhân viên bưu điện thực 
hiện việc chi trả đảm bảo an toàn. 

Ở các huyện, thị xã, thành phố đều có báo cáo đến UBND huyện, chính quyền cấp cơ sở huy 
động tổ trưởng các tổ dân phố, khu dân cư, trưởng thôn, trưởng xóm đến từng nhà đối tượng 
thụ hưởng kiểm tra lại địa chỉ, khảo sát thời gian có thể nhận lương, trợ cấp, làm cơ sở xây 
dựng phương án chi trả an toàn, phù hợp… Để việc chi trả lương được kịp thời, Phòng Công 
nghệ thông tin (BHXH tỉnh) đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan lọc dữ liệu địa 
chỉ thôn, khối phố người hưởng đảm bảo chính xác, vì sau sáp nhập thôn, khối phố, một số 
địa chỉ có thay đổi. BHXH các huyện, thị xã, thành phố lọc dữ liệu của đối tượng hưởng chế 
độ hưu trí, mất sức và trợ cấp BHXH trên địa bàn đơn vị quản lý để nhân viên bưu điện chi trả 
chế độ đến tay người thụ hưởng kịp thời, chính xác. 

 DIỄM LỆ 

 



 

Nguồn: Điện lực Miền Trung 

Ngày đăng: 28/04/2020 
Mục: Tin tức 

Điện lực Duy Xuyên: Triển khai phương án đảm bảo thu tiền điện trong mùa dịch 
Covid-19 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn 
tránh nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, Điện lực Duy Xuyên đã chủ động phối hợp với Bưu 
điện huyện Duy Xuyên triển khai nhanh các phương án phòng ngừa Covid-19 tại các điểm thu 
Bưu điện văn hóa xã.  

 

Khách hàng đến thanh toán tại điểm thu của Bưu điện văn hóa xã 

Theo đó, Điện lực đã tiến hành thông báo rộng rãi đến khách hàng dùng điện thực hiện thanh 
toán tiền điện không dùng tiền mặt thông qua: Kênh thanh toán chuyển khoản, 
Internetbanking, các Ví điện tử momo, Viettelpay, VN pay...; đồng thời thực hiện giãn cách 
thời gian thu cũng như phân chia khu vực lộ trình nộp tiền theo từng thời gian cụ thể để khách 
hàng tập trung đông người. 

Tại các điểm thu tiền điện trực tiếp, Điện lực đã trang bị bình dung dịch sát khuẩn, băng rôn 
hướng dẫn khách hàng thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn và giữ giãn cách theo quy định. 
Điện lực đã cử nhân viên trực tiếp có mặt tại các điểm thu hướng dẫn khách hàng nộp tiền 
theo thứ tự, không tụ tập và đảm bảo khoảng cách. 

Nhờ có sự chủ động và tích cực thông tin đến khách hàng nên hầu hết khách hàng đến nộp 
tiền đều rất đồng tình và cảm thông, chia sẻ với ngành Điện trong tình hình dịch Covid-19 
diễn biến khó lường như hiện nay. 

Nguyễn Thế Vinh 

 


