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Chi trả an toàn 28.000 tỷ đồng lương hưu, trợ cấp BHXH trước Tết Nguyên đán 

Theo báo cáo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), thực hiện nhiệm vụ 
do BHXH Việt Nam ủy quyền, đơn vị này đã phối hợp cùng BHXH các địa phương thực 
hiện chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp BHXH (tháng 1, 2/2021) an toàn, đến 
tận tay người hưởng. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg 
ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch 
Covid 19, Vietnam Post đã hướng dẫn các đơn vị trong hệ thống xây dựng phương án chi trả 
vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa đảm bảo công tác an sinh xã hội, giúp người 
hưởng có điều kiện nhận lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp xã hội khác được kịp thời, đáp 
ứng nhu cầu chi tiêu trong dịp Tết Nguyên đán. 

 

Đảm bảo an toàn trong việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại Quảng Ninh 

Theo đó, Vietnam Post đã phối hợp chặt chẽ với ngành BHXH Việt Nam, ngành LĐ-TB&XH 
cùng các địa phương triển khai các phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp ưu 
đãi người có công và bảo trợ xã hội, nhất là tại các tỉnh đang xảy ra dịch Covid-19 như Hải 
Dương, Quảng Ninh; thậm chí tổ chức chi trả ngay tại các địa phương bị phong tỏa. 

Cụ thể, ngay trong những ngày trước Tết, Vietnam Post đã tập trung chi trả an toàn gần 
28.000 tỷ đồng lương hưu, trợ cấp BHXH kỳ tháng 1 và tháng 2/2021 cho người hưởng tại 63 
tỉnh, thành phố trên cả nước. Đồng thời, bên cạnh chi trả lương hưu, BHXH các địa phương 
cũng chuyển tiền, quà Tết từ UBND các tỉnh, thành phố tới người hưởng lương hưu. 

Tại các địa bàn có ca nhiễm Covid-19, công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cũng được 
thực hiện kịp thời, tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh; phương án chi trả 
tại nhà đã được triển khai, đảm bảo phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh ở từng địa bàn. 

Cũng theo Vietnam Post, lưu lượng khai thác, vận chuyển các sản phẩm bưu chính, báo chí 
trong thời gian trước Tết đều tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Do chủ động bố trí 
thêm lao động, tổ chức ca kíp hợp lý, nên tất cả các bưu gửi, báo chí được lưu thoát kịp thời. 

Riêng đối với lĩnh vực phát hành báo, tạp chí Tết, Vietnam Post đã tổ chức khai thác trên 200 
ấn phẩm báo Tết với sản lượng phát hành gần 542 nghìn tờ, cuốn với trọng lượng vận chuyển 



đạt gần 350 tấn. Trong thời gian các ngày giáp Tết, sản lượng phát hành và phát trả dịch vụ 
chuyển tiền trong nước hàng ngày bình quân đạt gần 50 nghìn phiếu; lượng tiền luân chuyển 
đạt khoảng 200 tỷ mỗi ngày. Sản lượng chuyển tiền quốc tế trong các ngày giáp Tết cũng tăng 
so với bình quân các ngày trước Tết (khoảng 110 phiếu đến/ngày), tổng số tiền đến khoảng 
50.000 USD/ngày. 

Giáp Tết cũng là thời gian “nóng” đối với dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện, tín dụng hưu trí, 
CCVC và lực lượng vũ trang. Số lượng giao dịch bình quân đạt 10.500 giao dịch với số tiền 
nhận trả hàng ngày hơn 1.000 tỷ đồng. Số dư Tiết kiệm Bưu điện toàn mạng lưới Bưu điện 
đạt khoảng 66.300 tỷ đồng. 

Từ đêm Giao thừa đến ngày mồng 3 Tết Nguyên đán, Vietnam Post đã chuyển phát hỏa tốc 
thành công gần 1.000 bưu gửi hỏa tốc là các văn bản, tài liệu quan trọng của Đảng và Nhà 
nước để đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt trong các ngày nghỉ Tết. 

Ngoài ra, Vietnam Post cũng đã chi trả thành công trên 800 tỷ đồng trợ cấp ưu đãi người có 
công và tiền quà Tết cho các gia đình chính sách tháng 1/2021 tại 20 tỉnh; đồng thời chi trả 
hàng nghìn tỷ đồng bảo trợ xã hội cho người hưởng tại các địa phương. 

Minh Đức 
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Vietnam Post: Chi trả thành công gần 28.000 tỷ đồng lương hưu, trợ cấp BHXH trước 
Tết Nguyên đán 

Thực hiện nhiệm vụ do Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam ủy quyền, trong những ngày trước 
Tết Nguyên đán 2021, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã thực hiện chi trả 
an toàn gần 28.000 tỷ đồng lương hưu, trợ cấp BHXH kỳ tháng 1 và tháng 2/2021 đến tận tay 
người hưởng tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. 

 

Cùng với thực hiện nhiệm vụ trên, trước Tết Nguyên đán, Vietnam Post đã chi trả thành công 
trên 800 tỷ đồng trợ cấp ưu đãi người có công và tiền quà Tết cho các gia đình chính sách 
tháng 1/2021 tại 20 tỉnh; đồng thời, chi trả hàng nghìn tỷ đồng bảo trợ xã hội cho người 
hưởng tại các địa phương. 

Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 
một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, Vietnam Post đã hướng dẫn các đơn 
vị trong hệ thống xây dựng phương án chi trả vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa 
đảm bảo công tác an sinh xã hội. 

Để thực hiện tốt việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại các địa phương, Vietnam Post đã 
phối hợp chặt chẽ với ngành BHXH Việt Nam, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 
triển khai các phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp ưu đãi người có công và 
bảo trợ xã hội một cách chủ động, linh hoạt. 

Tại các địa bàn có ca nhiễm Covid-19 như Hải Dương và Quảng Ninh, việc chi trả lương hưu, 
trợ cấp BHXH cũng được Vietnam Post thực hiện kịp thời, tuân thủ nghiêm các quy định 
phòng, chống dịch bệnh. 

Theo đó, Vietnam Post đã áp dụng hình thức chi chi trả tại nhà để đảm bảo phù hợp với tình 
hình diễn biến dịch bệnh ở từng địa bàn. Ngoài thực hiện tốt việc chi trả lương hưu, trợ cấp 
BHXH tại các địa phương, Vietnam Post đã thực hiện tốt việc khai thác, vận chuyển các sản 
phẩm bưu chính, báo chí trong thời gian trước Tết… 



Trước Tết Nguyên đán, Vietnam Post đã chi trả thành công trên 800 tỷ đồng trợ cấp ưu đãi 
người có công và tiền quà Tết cho các gia đình chính sách tháng 1/2021 tại 20 tỉnh; đồng 
thời, chi trả hàng nghìn tỷ đồng bảo trợ xã hội cho người hưởng tại các địa phương. 

Thu An 

  



Nguồn: MIC 

Ngày đăng: 19/02/2021 
Mục: Gương điển hình 

Cánh chim không mỏi 

Có rất nhiều cách để chúng ta noi theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu 
bằng những hành động ý nghĩa, thiết thực. Đặc biệt là với những người trẻ, họ mang 
trong mình năng lực tốt, sự nhiệt huyết cùng với lòng đam mê không ngại khó khăn, mỏi 
mệt trong học tập và lao động. Trần Tuấn Anh, giảng viên Trung tâm Đào tạo và Bồi 
dưỡng nghiệp vụ Bưu điện là một người trẻ như thế. 

Ai đã từng tiếp xúc với Trần Tuấn Anh đều có ấn tượng về một anh chàng điển trai, thông 
minh và đa tài. Sinh ra và lớn lên ở Thành phố Thái Nguyên – mảnh đất trung du “nửa đồng, 
nửa núi”. Nơi đây đã có biết bao thế hệ thanh niên Việt Nam với hoài bão, ước mơ cháy bỏng, 
giàu nghị lực, dám xả thân vì nghĩa lớn. Tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, 
Tuấn Anh luôn là một chàng trai năng động, sáng tạo, dám khám phá cái mới. Năm nay vừa 
tròn 29 tuổi, chàng trai sinh năm 1991 này đã có rất nhiều thành tích xuất sắc trong công tác 
Đoàn, hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

Giảng viên trẻ đầy nhiệt huyết 

Tháng 10/2019, Trần Tuấn Anh đã trúng tuyển chức danh giảng viên Phòng Đào tạo – Trung 
tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Bưu điện thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Từ 
những ngày đầu mới vào ngành, Tuấn Anh luôn chủ động trong việc tìm tòi, học hỏi về 
chuyên môn nghiệp vụ, bên cạnh đó còn giúp các đồng nghiệp nâng cao trình độ tin học, công 
nghệ, áp dụng hiệu quả trong công tác giảng dạy, đào tạo cũng như các hoạt động khác của 
Phòng, của Trung tâm. 

Giảng viên trẻ Tuấn Anh được giao nhiệm vụ đào tạo về Tổng quan, Văn hóa doanh nghiệp 
Bưu điện Việt Nam, Kỹ năng tiếp xúc khách hàng dành cho Giao dịch viên và Bưu tá. Đây là 
những nội dung vô cùng quan trọng, tạo nên sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh của Bưu điện 
Việt Nam; tạo động lực cho người lao động, góp một phần lớn trong công cuộc hoàn thành sứ 
mệnh và mục tiêu chiến lược của Bưu điện Việt Nam. 

 

Giảng viên Trần Tuấn Anh tại lớp đào tạo giao dịch viên Bưu điện 

Đã gần 1 năm nay, Tuấn Anh tham gia giảng dạy trên 40 khóa đào tạo cho Giao dịch viên, 
bưu tá tại các đơn vị cũng như các lớp 1 tháng tại Trung tâm. Cùng với việc chủ động nghiên 



cứu những kiến thức về ngành, Tuấn Anh luôn sáng tạo, linh hoạt trong việc đổi mới phương 
pháp giảng dạy, xây dựng kế hoạch bài giảng phù hợp với từng đối tượng lớp học, mang lại 
cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết, thiết thực, tạo niềm tin với nghề cho 
người lao động, sẵn sàng vượt qua mọi thách thức và luôn là 1 phần gắn bó với khách hàng. 

Chàng trai đa tài, say mê nghiên cứu khoa học công nghệ 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở đoàn viên thanh niên phải trở thành những 
người “vừa hồng, vừa chuyên”, “mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có 
chí tiến thủ”. Ghi nhớ lời dạy của Người, Tuấn Anh luôn phát huy vai trò xung kích trong lao 
động sáng tạo bằng tất cả trách nhiệm và nhiệt huyết của mình. 

Bằng kết quả học tập xuất sắc cùng với sự cố gắng, nỗ lực và thành tích trong công việc tại 
Trường Đại học Thái Nguyên, năm 2016, Tuấn Anh vinh dự được nhận học bổng Ngân hàng 
Phát triển Châu Á (ADB) tại trường Đại học Saitama, Nhật Bản và đến năm 2018, Tuấn Anh 
hoàn thành thời gian đào tạo với tấm bằng Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học Môi trường và Kỹ 
thuật Xây dựng. 

 

Trần Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị ADBI 

Trở về đơn vị công tác, Tuấn Anh đã phát huy được năng lực bản thân và những kiến thức đã 
học được từ nước bạn trong hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tham gia nhiệt tình các 
Cuộc thi nghiên cứu khoa học các cấp. Niềm say mê với công nghệ, thông minh, ham tìm tòi, 
khám phá đã giúp Tuấn Anh đạt được thành tích xuất sắc trong lĩnh vực này. Trần Tuấn Anh 
đã có 5 công trình nghiên cứu đã được đăng tải trên các tạp chí khoa học uy tín tại Việt Nam. 
Có thể kể đến công trình “Xây dựng hệ sinh thái học tập Tiếng Anh trực tuyến IOStudy” được 
bắt đầu thực hiện từ năm 2018. Là thành viên trong nhóm tác giả thực hiện, Tuấn Anh đã có 
những đóng góp trong suốt quá trình xây dựng ý tưởng đến khi hoàn thiện và tham gia dự thi. 
Hệ sinh thái học tập Tiếng Anh trực tuyến IOStudy là một phần mềm giúp mọi người có thể 
học tiếng Anh một cách dễ dàng thông qua những trò chơi, bài hát và câu chuyện, người học 
có thể tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của mình. Công trình xuất sắc đạt Giải Nhì Hội thi 
Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 năm 2018 – 2019, do Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật Việt Nam tổ chức, lễ trao giải diễn ra tại Hà nội trong ngày 2/7/2020 vừa qua. Đáng 
tự hào hơn nữa, ngày 24/8/2020, công trình “Xây dựng hệ sinh thái học tập tiếng Anh trực 
tuyến IOStudy” mà Trần Tuấn Anh tham gia nghiên cứu đã được công bố trong Sách vàng 
sáng tạo Việt Nam 2020, phần nhóm tác giả có sự đóng góp của 1 thành viên công tác tại 
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. 

Hiện tại, Tuấn Anh là thành viên tích cực trong tổ CNTT của Trung tâm. Với kinh nghiệm 
giảng dạy và trình độ CNTT của mình, Tuấn Anh thuộc nhóm tác giả cuốn Cẩm nang giảng 



viên nội bộ, chuyên về thiết kế layout, template và xây dựng nội dung. Cuốn cẩm nang này 
được các đơn vị, các ban chức năng Tổng công ty ghi nhận là một tài liệu vô cùng ý nghĩa 
trong việc nâng cao trình độ, kỹ năng của giảng viên nội bộ và hiệu quả công tác đào tạo trên 
toàn mạng lưới. 

Từ đầu năm 2020, dưới sự chỉ đạo của ông Trịnh Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm, tập thể 
cán bộ, công nhân viên Trung tâm đã quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào giảng dạy 
thông qua bài giảng E–Learning - một hình thức đào tạo thời đại công nghệ 4.0, cũng là giải 
pháp cho hoạt động đào tạo trong bối cảnh dịch Covid - 19 đang diễn biến vô cùng phức tạp. 
Trong quá trình thực hiện, Tuấn Anh đã cùng với các thành viên khác trong tổ CNTT có 
những sáng kiến, giải pháp khắc phục những khó khăn về kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ cho 
việc thu, ghi hình ảnh và âm thanh. Những khó khăn Tuấn Anh luôn coi những khó khăn đó là 
động lực giúp anh thêm say mê trong nghiên cứu, tìm tòi, đưa ra giải pháp thực hiện. Theo kế 
hoạch, sản phẩm sẽ được báo cáo Tổng công ty vào cuối tháng 11/2020. Đây cũng là hoạt 
động trọng điểm của Trung tâm trong năm 2020. 

 

Trần Tuấn Anh cùng tổ CNTT của Trung tâm thiết kế phòng quay bài giảng E - Learning 

Không chỉ giỏi về CNTT, chàng trai trẻ này còn có khả năng ngoại ngữ và năng khiếu âm 
nhạc. Là 1 đoàn viên năng nổ, nhiệt tình trong hoạt động Đoàn, Tuấn Anh là gương mặt 
không thể thiếu trong các chương trình, sự kiện của Tổng công ty như Hội nghị tổng kết năm, 
Đại hội Đảng bộ Tổng công ty, Đại hội thi đua yêu nước Bộ TTTT… Trong tháng 9 vừa qua, 
Tuấn Anh cũng là 1 trong những thí sinh của Bưu điện Việt Nam tham dự Cuộc thi Tiếng hát 
Công nhân toàn quốc năm 2020 do Bộ Văn hoá tổ chức và lọt vào vòng Bán kết của Cuộc thi. 

Giảng viên Trần Tuấn Anh xứng đáng là 1 Đảng viên gương mẫu, đầy tâm huyết và tích cực 
trong công tác chuyên môn, đào tạo nguồn nhân lực của Bưu điện Việt Nam và các hoạt động 
Đoàn, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, làm theo đúng lời căn dặn 
của Bác Hồ vĩ đại: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Mong rằng Tuấn Anh sẽ 
tiếp tục phát huy những điểm mạnh của mình, cùng tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên ngày 
càng khẳng định được vị thế của Trung tâm trong thời gian sắp tới, xứng đáng với sự kỳ vọng 
của Lãnh đạo Trung tâm, đồng nghiệp và học viên. 

LƯỜNG THỊ THU TRANG 
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Người dân Hải Dương thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, phù hợp, an toàn 

Cơ quan BHXH thực hiện giải quyết hồ sơ và chuyển trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính 
đến địa chỉ người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT (mọi chi phí giao dịch cơ quan 
BHXH chịu trách nhiệm chi trả). 

BHXH tỉnh Hải Dương vừa ban hành Công văn số 180/BHXH-TT&PTĐT gửi Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy; các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện thông tin về các giải pháp 
đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT cũng như ứng phó với dịch Covid-19. 

Theo đó, BHXH tỉnh Hải Dương sẽ tập trung thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, 
vừa thực hiện tốt nhiệm vụ của Ngành tại địa phương, trong đó có việc thực hiện tiếp nhận, 
giải quyết các chế độ BHXH, BHYT kịp thời, phù hợp, an toàn để ứng phó với dịch Covid-
19. 

 

Về chế độ làm việc 

BHXH tỉnh Hải Dương và BHXH cấp huyện vẫn duy trì chế độ làm việc trực tiếp, đảm bảo ít 
nhất 50% quân số làm việc tại trụ sở cơ quan, cử lãnh đạo trực cơ quan giải quyết công việc, 
đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và 50% làm việc trực tuyến. Tích 
cực, khẩn trương thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hồ sơ về BHXH, BHYT kịp thời, 
đảm bảo quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng, đặc biệt giải quyết kịp thời các chế độ 
ốm đau, thai sản, trợ cấp thất nghiệp đối với những trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-
19. 

Về việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính 

Trong thời gian cách ly toàn tỉnh, nhằm tránh tập trung đông người, giảm tải việc đi lại, người 
dân có nhu cầu giải quyết ngay các thủ tục hành chính về BHXH (hồ sơ giấy), đặc biệt là 
những vướng mắc phát sinh về cấp lại sổ BHXH và thẻ BHYT thì gọi điện trực tiếp, thông tin 
đầy đủ các nội dung cần thiết và địa chỉ nơi cư trú, số điện thoại cho cán bộ BHXH để được 
hướng dẫn giải quyết kịp thời (qua Zalo, Messenger…). 

Cơ quan BHXH thực hiện giải quyết hồ sơ và chuyển trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính đến 
địa chỉ người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT (mọi chi phí giao dịch cơ quan BHXH 
chịu trách nhiệm chi trả). 

Mặt khác, cơ quan BHXH vẫn thực hiện tiếp nhận thủ tục hồ sơ BHXH, BHYT trực tiếp tại: 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành 
chính cấp huyện; BHXH huyện. 



- Tiếp nhận thủ tục hành chính qua dịch vụ công ích (Bưu điện): Các đơn vị, cá nhân có thể 
gửi hồ sơ qua các điểm Bưu điện xã, phường, thị trấn, Bưu điện cấp huyện để chuyển cơ quan 
BHXH, sau khi giải quyết cơ quan BHXH gửi trả kết quả thông qua dịch vụ công ích. 

- Tiếp nhận hồ sơ điện tử: Các đơn vị, tổ chức đã thực hiện hình thức giao dịch điện tử, không 
phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia hoặc giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người lao động 
trực tiếp tại cơ quan BHXH; sau khi hoàn thiện thủ tục, cơ quan BHXH sẽ gửi kết quả cho 
đơn vị qua dịch vụ Bưu chính. 

Về việc đóng, nộp tiền tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình của các cá nhân 

- Trường hợp tham gia mới: Nộp hồ sơ tại đại lý thu UBND xã, phường; Bưu điện, Hội Phụ 
nữ; Trạm y tế... 

- Trường hợp tham gia tái tục: Nộp tiền tại đại lý thu hoặc vào tài khoản của cơ quan BHXH; 
nộp tiền qua hệ thống ngân hàng (Internet Banking, Mobile Banking). 

Công tác KCB BHYT trên địa bàn tỉnh được triển khai theo đúng quy định, đảm bảo quyền 
lợi cho người bệnh có thẻ BHYT 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi KCB BHYT, cơ quan BHXH đã phân công 
cán bộ, viên chức thường trực tại các cơ sở KCB và cơ quan BHXH để giải quyết ngay những 
vướng mắc phát sinh về thẻ BHYT. 

Đồng thời, cơ quan BHXH tiếp tục duy trì công tác hướng dẫn, tuyên truyền về BHXH, 
BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp đối với người 
dân, doanh nghiệp; chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành báo cáo cấp có thẩm quyền xử 
lý những vướng mắc phát sinh, hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động khi bị ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19. 

Để khống chế dịch bệnh Covid-19, hiện toàn tỉnh Hải Dương đang thực hiện cách ly xã hội 
theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh Hải Dương, đến 15 giờ ngày 18/02/2021, tổng số ca mắc cộng dồn của tỉnh là 576 trường 
hợp. Đã có 78 trường hợp được điều trị khỏi và ra viện. 

Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Hải Dương đang diễn biến phức tạp, song với sự chỉ 
đạo sát sao của UBND tỉnh Hải Dương và BHXH Việt Nam, thời gian qua, BHXH tỉnh luôn 
quyết tâm, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép, đảm bảo mọi điều kiện thuận lợi cho người tham 
gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; tích cực đồng hành cùng toàn hệ 
thống chính trị và Nhân dân ứng phó với dịch Covid-19./. 

PV/VOV.VN 


