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Nguồn: Báo Hà Nội Mới 

Ngày đăng: 02/03/2021 
Mục: Tin tức 

Hà Nội chi trả liền hai tháng lương hưu bắt đầu từ ngày 4-3 

UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản số 594/UBND-KGVX ngày 1-3-2021 yêu cầu các 
đơn vị liên quan tiến hành chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3 và 4-2021 
vào kỳ chi trả tháng 3. 

Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 4-3 tại các điểm chi trả xã, phường, thị trấn và các bưu cục 
thuộc Bưu điện thành phố Hà Nội. Theo đó, các cơ quan chi trả và người thụ hưởng có trách 
nhiệm thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch Covid-19, tránh tập trung đông người. 

 

Việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cần tuân thủ nghiêm quy trình phòng, chống 
dịch Covid-19. 

Triển khai văn bản số 594/UBND-KGVX, liên ngành Bảo hiểm xã hội Hà Nội và Bưu điện 
thành phố Hà Nội đã hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tiến hành chi trả lương hưu, trợ cấp bảo 
hiểm xã hội hằng tháng cho người thụ hưởng theo nguyên tắc đúng, đủ, kịp thời, bảo đảm an 
toàn về nguồn tiền cũng như an toàn về phòng, chống dịch Covid-19. Với các địa điểm đang 
phong tỏa (nếu có), các đơn vị chức năng tiến hành chi trả tại nhà cho người được hưởng. 

Hiện nay, Hà Nội có hơn 587.000 người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng 
tháng. Trong đó, số người nhận lương theo hình thức trực tiếp là hơn 410.000 người, nhận qua 
tài khoản cá nhân (ATM) là gần 177.000 người. Tổng số tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo 
hiểm xã hội tháng 3 và 4 là hơn 5.650 tỷ đồng. 

 

  



Nguồn: Báo Tổ quốc 

Ngày đăng: 02/03/2021 
Mục: Tin tức 

PTI sẽ có nhiều cơ hội hơn để mở rộng thị trường vốn 

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, khi các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước 
muốn vươn xa hơn nữa trên trường quốc tế thì xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp 
(financial strength rating hay còn gọi tắt là rating) do tổ chức quốc tế A.M.Best đánh giá 
là điều vô cùng cần thiết. 

Ông Bùi Xuân Thu – Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) nói 
rằng, việc tổ chức A.M.Best tiếp tục xếp hạng PTI với năng lực tài chính B++ (tốt) đã khẳng 
định tiềm lực và vị thế của PTI là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm có uy tín và đang 
phát triển bền vững ở Việt Nam. 

 

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới A.M.Best đã công bố kết quả tái xếp 
hạng tín nhiệm của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI). Theo đó, A.M.Best tiếp 
tục đánh giá mức Xếp hạng tài chính của PTI là B++ (Tốt), mức Xếp hạng tín dụng dài hạn 
bbb và viễn cảnh mức xếp hạng tín dụng ổn định. 

Kết quả được A.M.Best đưa ra sau khi đánh giá năng lực tài chính và quản trị hiện tại của PTI 
dựa trên những dữ liệu 5 năm quá khứ và 2 năm tương lai theo mô hình đánh giá tiêu chuẩn 
quốc tế, bao gồm: Sức mạnh báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, hồ sơ năng lực và quản trị 
rủi ro. Việc tái định hạng phản ánh Cân đối tài chính của PTI ở mức "Mạnh" cùng với Kết quả 
hoạt động kinh doanh ở mức "Đạt", Hồ sơ năng lực doanh nghiệp ở mức "Trung tính" và 
Quản trị rủi ro ở mức "Phù hợp". 

A.M.Best đặc biệt đánh giá cao PTI qua các kênh phân phối đa dạng, mạng lưới bán hàng và 
chăm sóc khách hàng toàn diện. Công ty PTI cũng có lợi thế cạnh tranh nhờ tập trung vào 
chất lượng dịch vụ, các dịch vụ giá trị gia tăng và quan hệ đối tác chiến lược với gara liên kết, 
bệnh viện và các đối tác. Chuỗi giá trị này đã củng cố vị thế dẫn đầu thị trường của PTI trong 
hai nghiệp vụ kinh doanh lớn nhất là bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm con người. 

Đại diện PTI cho biết, việc được A.M.Best xếp hạng B++ sẽ giúp PTI thuận lợi hơn tham gia 
vào các dự án lớn trên thị trường cả trong nước và khu vực, có khả năng thu xếp tái bảo hiểm 
và làm việc với các đối tác nước ngoài. Đánh giá của A.M.Best sẽ là tiền đề giúp PTI mở rộng 
thị trường vốn trong nước và nước ngoài, giảm bớt sự phụ thuộc vào các khoản vay ngân 
hàng đồng thời đảm bảo duy trì sự ổn định nguồn tài trợ trong công ty. PTI cũng sẽ thuận lợi 



hơn trong việc phát hành trái phiếu, thậm chí là huy động vốn nếu cần thiết. Bên cạnh đó, khả 
năng tăng trưởng của cổ phiếu phát hành trên thị trường cũng tăng lên đáng kể nhờ xếp hạng 
tín nhiệm. Những điều nói trên đều có ý nghĩa rất lớn với hoạt động kinh doanh trong tương 
lai của PTI. 

Kết thúc năm 2020, PTI đạt tổng doanh thu bảo hiểm 6.000 tỷ đồng, lợi nhuận 303 tỷ đồng, 
trở thành doanh nghiệp có tỷ lệ hiệu quả cao nhất trong top 10 doanh nghiệp bảo hiểm phi 
nhân thọ lớn nhất thị trường Việt Nam. Doanh thu của các nghiệp vụ có tỉ trọng cao nhất của 
PTI là bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm con người cũng đạt kết quả khả quan lần lượt là 2.650 
tỷ đồng và 1.752 tỷ đồng. Nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật của PTI lần đầu tiên cán mốc 
1.000 tỷ đồng, tăng trưởng 33% so với năm 2019. Nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải cũng có tỷ lệ 
tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm 2019. 

Tiếp tục đà tăng trưởng của năm nay, đến năm 2021, PTI dự kiến đạt mức doanh thu là 6.600 
tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với năm 2020. 2 nghiệp vụ chính là bảo hiểm xe cơ giới và bảo 
hiểm con người tiếp tục giữ đà tăng trưởng trên 10%, đạt mức doanh thu lần lượt là 2.956 tỷ 
đồng và 2.100 tỷ đồng. Bên cạnh các mục tiêu về kinh doanh, PTI cũng sẽ chú trọng vào việc 
đầu tư công nghệ thông tin trong quản lý và bán hàng nhằm đem đến những trải nghiệm tốt 
nhất cho khách hàng. 

Phương Vân 

 

  



Nguồn: Báo Thanh Hóa 

Ngày đăng: 01/03/2021 
Mục: Giáo dục 

Lùi thời hạn nhận bài tham dự Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 

Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá vừa có văn bản về việc lùi thời hạn nhận bài 
tham dự Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50. 

Trường Cao đẳng Nghề số 4/BQP là một trong 45 trường được Chính phủ tập trung đầu tư 
thành trường chất lượng cao, thông báo tuyển sinh bộ đội xuất.. 

 

Theo đó, lùi thời hạn nhận bài tham dự Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 ở cấp Quốc 
gia từ ngày 28-2-2021 sang ngày 25-3-2021 tính theo dấu bưu điện; cấp tỉnh trước ngày 5-4-
2021. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị liên ngành thông báo đến các đơn vị theo 
ngành dọc để phối hợp thông tin đến các trường, các em học sinh trên địa bàn; đưa thông tin 
lên website của đơn vị để phụ huynh và học sinh theo dõi và thực hiện; bưu điện tỉnh thông 
báo đến đơn vị trực thuộc để phối hợp trong công tác thu gom và chuyển phát các bài viết 
tham dự cuộc thi trên địa bàn. 

Phòng văn hóa và thông tin UBND các huyện, thị xã, thành phố là đầu mối, phối hợp với 
Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội khuyến hoạc, Đài truyền 
thanh,Bbưu điện các huyện, thị xã, thành phố đề thông tin đến các trường và các em học sinh 
tham dự Cuộc thi. 

Các đơn vị bào cáo kết quả tổ chức, triển khai Cuộc thi thuộc phạm vị của đơn vị, địa phương 
mình về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20-4-2021, để tổng hợp báo cáo Ban Tổ 
chức Cuộc thi Quốc gia và UBND tỉnh. 

 

  



Nguồn: Tạp chí BHXH 

Ngày đăng: 01/03/2021 
Mục: Kinh tế xã hội 

Một số địa phương triển khai chi trả gộp lương hưu tháng 3 và tháng 4/2021 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của BHXH Việt Nam về chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 
tháng 3 và 4/2021 vào cùng một kỳ chi trả, BHXH các tỉnh, thành phố đã nhanh chóng 
vào cuộc xây dựng kế hoạch thực hiện. 

* Tại Hưng Yên: 

Ngày 25/2, BHXH tỉnh Hưng Yên đã có văn bản gửi Bưu điện tỉnh; BHXH các huyện, thị xã; 
các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh về việc xây dựng kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp 
BHXH, BH thất nghiệp tháng 3 và tháng 4/2021 vào cùng một kỳ chi trả. 

 

Theo đó, BHXH tỉnh yêu cầu Bưu điện tỉnh xây dựng phương án chi trả lương hưu, trợ cấp 
BHXH, BH thất nghiệp tháng 3 và tháng 4/2021 vào cùng một kỳ chi trả. Đồng thời, đề xuất 
các biện pháp phòng chống dịch tại các điểm chi trả và thời gian chi trả. Tiếp tục thực hiện 
các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 phù hợp với từng địa bàn, tránh tập trung đông 
người; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đảm bảo an toàn cho người hưởng theo đúng chỉ thị của 
Thủ tướng Chính phủ. 

Riêng các địa bàn đang có dịch và bị phong tỏa, Bưu điện tỉnh xây dựng phương án tổ chức 
chi trả tại nhà cho người hưởng. Tuyên truyền và thông báo cho người hưởng biết các nội 
dung thay đổi về phương thức chi trả, thời gian chi trả và địa điểm chi trả để người hưởng 
biết, thực hiện và yêu cầu người hưởng đến điểm chi trả nhận tiền phải đeo khẩu trang, sát 
khuẩn để đảm bảo an toàn cho người hưởng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp 
phòng chống dịch Covid-19. 

Tăng cường, vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ BHXH, BH thất nghiệp qua 
tài khoản cá nhân. Đồng thời, để đảm bảo an toàn cho người hưởng, nhân viên làm công tác 
chi trả phải thực hiện nghiêm khai báo y tế và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo 
đúng hướng dẫn. 

BHXH tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu các phòng chức năng phối hợp với Bưu điện tỉnh tham 
mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 về phương án chi 
trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3 và tháng 4/2021 và các tháng tiếp theo trong thời gian 
phòng chống dịch Covid-19. 

Kiểm tra việc tổ chức chi trả của cơ quan Bưu điện; phối hợp xử lý, giải quyết vướng mắc 
trong quá trình tổ chức thực hiện. Thực hiện chuyển dữ liệu chi trả tháng 3 và tháng 4/2021 và 



các tháng tiếp theo kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; phối hợp với cơ 
quan Bưu điện thực hiện rà soát danh sách người hưởng, địa chỉ của người hưởng tạo điều 
kiện thuận lợi trong công tác chi trả của cơ quan Bưu điện. 

Tuyên truyền cho người hưởng các chế độ BHXH, BH thất nghiệp dưới hình thức tiền mặt 
biết các nội dung thay đổi về phương thức chi trả, thời gian chi trả và địa điểm chi trả để 
người hưởng biết thực hiện và yêu cầu người hưởng đến điểm chi trả nhận tiền phải đeo khẩu 
trang, tránh tập trung đông người để đảm bảo an toàn cho người hưởng trong thời gian tiếp 
tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

BHXH các huyện, thị xã phối hợp với Bưu điện các huyện, thị xã 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 theo đúng chỉ đạo của BHXH Việt Nam. 

* Tại Hòa Bình: 

Ngay sau khi có chỉ đạo của BHXH Việt Nam, ngày 23/2, BHXH tỉnh Hòa Bình đã có văn 
bản báo cáo UBND tỉnh về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp 
tháng 3 và tháng 4/2021 trong thời gian tiếp tục thực hiện phòng chống dịch Covid-19. 

 

Theo đó, để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp tháng 3 và tháng 
4/2021 cho người hưởng trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời, đầy đủ, an toàn, nhất là trong tình 
hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, BHXH tỉnh báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của 
UBND tỉnh tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3 và tháng 4/2021 vào cùng một 
kỳ chi trả. Thời gian chi trả dự kiến từ ngày 7/3/2021 đến hết ngày 25/3/2021. 

Đối với phương án chi trả, sẽ thực hiện chi trả tận nhà cho người hưởng đối với địa bàn đang 
có dịch và bị phong tỏa; đối tượng là người cao tuổi (80 tuổi trở lên). Thực hiện chi trả tại các 
điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh tổ chức chi trả tại bưu cục đối với một số trường 
hợp đặc biệt như: Người hưởng không thể sắp xếp thời gian để nhận tiền tại nhà; người hưởng 
đã đăng ký nhận tiền tại nhà nhưng nhiều lần nhân viên chi trả liên lạc vẫn không sắp xếp 
được lịch nhận tiền; người hưởng có địa chỉ nhận tiền không đúng địa bàn nhận lương hưu, 
trợ cấp BHXH hằng tháng. 

Đối với người hưởng thuộc địa bàn cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19 sẽ chủ động phối 
hợp với chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 để xin ý kiến chi 
trả kịp thời, an toàn cho người hưởng sau khi hết thời hạn cách ly. 

Đối với người hưởng đăng ký nhận tiền qua tài khoản ATM thực hiện chi trả như quy trình 
quy định hiện hành, Bưu điện tỉnh chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH cả 2 tháng (tháng 3 
và tháng 4/2021). Người hưởng và cán bộ chi trả thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (khẩu trang- 



khử khuẩn- khoảng cách- không tập trung- khai báo y tế), đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm 
bệnh trong cộng đồng. 

Để kịp thời triển khai, UBND tỉnh Hòa Bình cũng đã có văn bản đồng ý với thời gian, phương 
án chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH theo đề xuất của BHXH tỉnh. Đồng thời, yêu cầu 
BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, UBND 
các huyện, thành phố thực hiện việc tuyên truyền và chi trả cho nhân dân được thuận lợi. 

UBND tỉnh cũng giao UBND các huyện, thành phố cung cấp danh sách các đối tượng bị cách 
ly theo quy định để BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh xây dựng phương án chi trả hợp lý, đảm bảo 
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh. 

Hà Thủy 

Do dịch bệnh Covid-19 xuất hiện trở lại trong cộng đồng và diễn biến nhanh trong thời gian 
ngắn tại một số địa phương, ngày 23/2, BHXH Việt Nam có Công văn số 396/BHXH-TCKT 
về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp hằng tháng trong thời gian tiếp tục 
thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 gửi Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam và BHXH một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, BHXH Việt 
Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; BHXH các tỉnh, thành phố: Hải Dương, 
Quảng Ninh, Gia Lai, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, TP.Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Hà Giang, 
Điện Biên, Bình Dương, Hải Phòng, Hưng Yên chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3 và 
tháng 4/2021 vào cùng một kỳ chi trả. 

 

 

  



Nguồn: Báo Pháp luật TPHCM 

Ngày đăng: 01/03/2021 
Mục: Xã hội 

Đề xuất không thu phí duy trì tài khoản ATM với người về hưu 

BHXH Việt Nam kiến nghị các ngân hàng không thu phí duy trì tài khoản và số dư tài 
khoản tối thiểu trong thẻ ATM đối với người về hưu, người hưởng trợ cấp xã hội, người 
già, người nghèo... 

Ước tính đến hết năm 2020, có khoảng 42% số người hưởng và 39% số tiền lương hưu, trợ 
cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp thất nghiệp (TCTN) trên cả nước được chi trả qua tài 
khoản cá nhân (ATM), tăng 18% về số người và tăng 15% về số tiền so với năm 2018. 

BHXH Việt Nam cho biết như trên trong báo cáo vừa gửi đến Thủ tướng về công tác chi trả 
các chế độ BHXH, TCTN và khuyến khích người hưởng sử dụng phương tiện thanh toán 
không dùng tiền mặt. 

Nhiều người bỏ nhận tiền qua ngân hàng vì phí cao 

Cũng theo BHXH Việt Nam, trong năm 2020, tính riêng khu vực đô thị, có khoảng 48% số 
người hưởng và 45% số tiền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN được chuyển qua tài 
khoản cá nhân. So với năm 2018, tăng 32% số người và tăng 15% số tiền, vượt chỉ tiêu Thủ 
tướng giao (năm 2020 đạt 20% số tiền chi trả qua ATM). 

 

Theo BHXH Việt Nam số người nhận lương hưu qua thẻ ATM tăng nhưng vẫn còn một số khó 
khăn. Ảnh: V.LONG 

Cũng theo lãnh đạo BHXH Việt Nam, về cơ bản đến nay ngành đã chuẩn hóa thông tin dữ 
liệu người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH. Sẵn sàng chia sẻ dữ liệu thông tin của người 
hưởng với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian 
thanh toán theo quy định của pháp luật. 

Cụ thể, cơ quan BHXH kết nối thanh toán điện tử song phương với năm hệ thống ngân hàng 
thương mại (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank, MB) để quản lý thu BHXH, bảo 
hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của các tổ chức, cá nhân. Đồng thời, quản 
lý chi BHXH, BHYT, BHTN qua các hệ thống ngân hàng thương mại theo quy định…  



Tuy nhiên, ngành BHXH nhận thấy việc vận động, khuyến khích người hưởng sử dụng 
phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt còn một số khó khăn, vướng mắc. 

Chẳng hạn, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đa phần là người lớn tuổi, 
không muốn rút tiền tại các máy ATM, sợ rủi ro, trục trặc kỹ thuật khi rút tiền, tâm lý và thói 
quen sử dụng tiền mặt… 

Cạnh đó, cơ quan bảo hiểm cũng cho rằng một số văn bản trong khuôn khổ pháp lý chậm 
được sửa đổi, bổ sung, đặc biệt là các văn bản quy định về các loại phí đối với dịch vụ ngân 
hàng hiện rất nhiều loại phí, mức phí cao. 

Cụ thể, các ngân hàng thực hiện thu nhiều khoản phí như phí thường niên, phí rút tiền, người 
hưởng phải duy trì số tiền tối thiểu trong tài khoản thẻ. Song song đó, hạn mức rút tiền tối đa 
còn thấp, dẫn tới nếu cần rút nhiều tiền sẽ phải thực hiện thao tác nhiều lần và mất nhiều lần 
phí, nên cũng là khó khăn khi vận động người hưởng sử dụng dịch vụ.  

Trước khó khăn này, thực tế một số ngân hàng thương mại phối hợp với cơ quan BHXH, cơ 
quan Bưu điện để thực hiện vận động người hưởng nhận tiền qua tài khoản cá nhân với ưu đãi 
về phí. Cụ thể như miễn phí mở tài khoản, miễn phí duy trì tài khoản, giảm phí rút tiền mặt… 
trong thời gian nhất định (2 đến 3 tháng). 

“Tuy nhiên sau khi hết thời gian ưu đãi, nhiều người hưởng lại đề nghị quay trở lại nhận bằng 
tiền mặt, với lý do chi phí khi sử dụng thẻ ATM của ngân hàng thương mại cao…”- BHXH 
Việt Nam nêu khó khăn.  

Đề xuất ngân hàng tháo gỡ vướng mắc 

Cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng cho rằng hạ tầng của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán 
còn hạn chế. Tình trạng máy ATM của một số ngân hàng thương mại hay gặp sự cố, không 
rút được tiền do quá tải đặc biệt là các ngày lễ, tết, ngày thứ 7, chủ nhật… 

Đặc biệt, hiện tại, chưa có cơ chế kiểm soát tình trạng của chủ thẻ ATM, dẫn đến cơ quan 
BHXH không có thông tin kịp thời khi người hưởng là chủ thẻ ATM từ trần, khó thu hồi tiền 
đã chi cho người hưởng những tháng sau từ trần. 

 

Mức thu phí duy trì tài khoản, rút tiền và số dư tài khoản tối thiểu trong thẻ ATM cao khiến 
nhiều người quay lại nhận tiền mặt. Ảnh: V.LONG 

Vì vậy, BHXH Việt Nam kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các ngân hàng sớm có cơ chế, lộ trình 
tạo điều kiện cho các tổ chức không phải ngân hàng nhưng có mạng lưới tại vùng nông thôn, 
vùng sâu, vùng xa (như bưu điện, mạng lưới của các tổ chức viễn thông...) trở thành đại lý của 



ngân hàng. Với mục đích mở rộng sự tiếp cận của người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, 
TCTN với việc thanh toán không dùng tiền mặt (tại các vùng không có chi nhánh ngân hàng 
hoặc ít điểm rút tiền). 

Cạnh đó, có cơ chế ưu đãi cung cấp tài khoản thanh toán không chịu phí duy trì tài khoản và 
số dư tài khoản tối thiểu, có tính năng hạn chế, liên kết với thẻ ATM cho người về hưu, người 
hưởng trợ cấp xã hội, người già, người nghèo... Để họ nhận lương hưu, trợ cấp xã hội, sử 
dụng các dịch vụ gửi tiền, rút tiền, chuyển tiên giá trị nhỏ và thanh toán hóa đơn dịch vụ tiện 
ích. 

Song song đó, các ngân hàng cần tăng cường lắp đặt mở rộng hệ thống trụ ATM, phát triển 
các đại lý của ngân hàng đặc biệt tại các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa để người lao 
động, người hưởng dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ của ngân hàng mọi lúc, mọi nơi 
một cách dễ dàng. Các trạm ATM phải đáp ứng đủ lượng tiền, thường xuyên bảo trì, bảo 
dưỡng hệ thống máy. 

“Ngoài ra, các ngân hàng cần phối hợp với cơ quan quản lý hộ tịch, hộ khẩu có cơ chế kiểm 
soát tình trạng của chủ thẻ để kịp thời dừng các giao dịch chuyển tiền khi chủ thẻ từ trần…”- 
BHXH Việt Nam nêu kiến nghị. 

                 Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét 

Sau khi có kiến nghị của BHXH Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa gửi văn bản 
giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu các kiến nghị của BHXH Việt Nam nêu trên 
để xem xét, xử lý theo thẩm quyền. “Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng theo 
quy định…”- công văn của Phó Thủ tướng nêu rõ. 

VIẾT LONG 

 

 

 

 


