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Nguồn: Báo Trà Vinh 

Ngày đăng: 18/01/2022 
Mục: Kinh tế 

Bưu điện tỉnh: Triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh 

Ngày 13/01, Bưu điện tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh 
doanh năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu trực 
tuyến Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có ông Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc 
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và đại diện lãnh đạo các ban chức năng Tổng công ty. 

  

 

Các thành viên lao động tiêu biểu, xuất sắc năm 2021 của Bưu điện tỉnh được Công đoàn 
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vinh danh. 

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức, với tinh thần đoàn kết, đồng lòng 
vượt khó của tập thể lãnh đạo và người lao động, cùng với việc triển khai đồng bộ các giải 
pháp trong điều hành, tổ chức, duy trì các dịch vụ và thích ứng với tình hình mới, Bưu điện 
tỉnh Trà Vinh đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Tổng công ty giao. Tổng 
doanh thu của Bưu điện tỉnh ước thực hiện hơn 108 tỷ đồng, vượt 01% kế hoạch. 

Với thành tích đạt được, Bưu điện tỉnh Trà Vinh và Bưu điện huyện Trà Cú vinh dự được Bộ 
Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi 
đua năm 2021; Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tặng bằng khen cho Công 
đoàn Bưu điện tỉnh Trà Vinh và Công đoàn Khối quản lý Bưu điện tỉnh với thành tích xuất 
sắc trong phong trào thi đua năm 2021. Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
tặng 05 giấy khen tập thể cho các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh; Công đoàn Tổng công ty 
tặng 03 giấy khen tập thể cho các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bưu điện tỉnh; vinh 
danh 10 người lao động tiêu biểu, xuất sắc năm 2021. Bưu điện tỉnh trao tượng trưng cho lao 
động đạt danh hiệu bưu tá xuất sắc năm 2021 với phần thưởng 01 chiếc xe máy, trị giá hơn 30 
triệu đồng. 

Ông Nguyễn Minh Đức ghi nhận sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên Bưu điện tỉnh 
Trà Vinh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2021. Đồng thời, đưa ra 
những chủ trương, định hướng cho đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Ông 
Nguyễn Minh Đức mong rằng, thời gian tới, Bưu điện tỉnh Trà Vinh tiếp tục phát huy hơn 
nữa thành tích đạt được, khẳng định vị thế trong công cuộc chuyển đổi số. 

Tin, ảnh: HỒNG THU 

 



Nguồn: Báo Tây Ninh 

Ngày đăng: 17/01/2022 
Mục: Kinh tế 

Bưu điện Tây Ninh đạt trên 293 tỷ đồng tổng doanh thu năm 2021 

Chiều 13.1, Bưu điện Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 
2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên 
quan. 

 

Ông Nguyễn Tấn Đức- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (giữa) trao tặng Bằng 
khen của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2019-2020 cho Bưu điện tỉnh và Bưu 

điện huyện Dương Minh Châu. 

Đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, ông Trần Ngọc Lễ- Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết, 
vượt qua rất nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, Bưu điện tỉnh đạt được nhiều 
thành tích khả quan. 

Theo đó, tổng doanh thu 293,417 tỷ đồng, đạt 125,6% kế hoạch Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam giao. Đến nay, toàn tỉnh có 79 điểm Bưu điện - Văn hoá xã (BĐ-VHX), bảo đảm 100% 
xã có điểm bưu chính có người phục vụ, là một trong 10 tỉnh được Tổng Công ty chọn thí 
điểm hướng dẫn các điểm Trưởng BĐ-VHX chuyển đổi mô hình cấp quản lý thứ 4 triển khai 
“kịch bản làm mới” theo phương thức kinh doanh hiện đại. 

Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh đẩy mạnh triển khai cung ứng dịch vụ bưu chính chuyển phát - 
hành chính công, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 
chính công ích tại tất cả các địa bàn trên toàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, 
doanh nghiệp, đặc biệt trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ.  



 

Bưu điện Thành phố Tây Ninh vinh dự nhận cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền 
thông vì có thành tích dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021. 

Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bưu điện 
Tây Ninh còn triển khai bán hàng tiêu dùng, điểm bán hàng bình ổn giá (22 điểm bán hàng 
thiết yếu) những sản phẩm thiết yếu trong mùa dịch, gói bán 25.000 phần quà hỗ trợ người 
dân khó khăn tại TP. Hồ Chí Minh, tổng doanh thu đạt 7,965 tỷ đồng; triển khai hỗ trợ nông 
dân tiêu thụ nông sản, như: vải thiều Bắc Giang, bưởi Phúc Trạch, cam Vĩnh Long, tỏi Lý 
Sơn... với tổng doanh thu hơn 2,26 tỷ đồng. 

Phát động thi đua năm 2022, Bưu điện tỉnh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh 
doanh, dịch vụ, trong đó tổng doanh thu 246 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch Tổng Công ty giao. 

 

Ông Nguyễn Tấn Phong- Phó Giám đốc Bưu điện Tây Ninh vinh dự nhận bằng khen 
của Thủ tướng Chính phủ năm 2021. 

Dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông, Công đoàn Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi 
đua xuất sắc năm 2021 và bằng khen cho Bưu điện tỉnh, Bưu điện thành phố Tây Ninh và Bưu 
điện huyện Dương Minh Châu. 

Cùng với đó, nhiều tập thể, cá nhân các đơn vị trực thuộc của Bưu điện tỉnh nhận được bằng 
khen Thủ tướng Chính phủ, giấy khen của Tổng Công ty, Công đoàn Tổng Công ty. Ngoài ra, 
thừa uỷ quyền của cấp trên, Bưu điện Tây Ninh trao thưởng và vinh danh cá nhân người lao 
động tiêu biểu ngành Thông tin - Truyền thông năm 2020, 10 gương mặt tiêu biểu xuất sắc 
năm 2021, vinh danh 3 bưu tá xuất sắc năm 2021 với phần thưởng là 1 xe máy Honda 
Future và 2 xe máy Honda Wave. 

Tâm Giang 

  



Nguồn: Diễn đàn Doanh nghiệp 

Ngày đăng: 18/01/2022 
Mục: Kinh tế 

Ùn tắc nông sản biên giới: Đẩy mạnh kênh tiêu thụ qua sàn thương mại điện tử 

Các sàn thương mại điện tử là giải pháp tối ưu về chi phí để các doanh nghiệp Việt bước 
những bước đầu tiên trong việc xúc tiến thương mại, đa dạng thị trường, tiếp cận với 
những thị trường cao hơn. 

Trong khi nông sản ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới phải quay đầu tiêu thụ nội địa hoặc đổ 
bỏ, đại diện Sàn thương mại điện tử Alibaba tại Việt Nam mới đây đã tiết lộ, trên sàn thương 
mại điện tử Alibaba các mặt hàng nông sản thuộc top 2 nhóm hàng được tìm kiếm nhiều nhất. 

 

Đưa sản phẩm nông sản lên sàn điện tử thương mại giúp đa dạng, mở rộng thị trường tiêu 
thụ, giảm ảnh hưởng bởi câu chuyện đóng cửa khẩu của thị trường Trung Quốc mỗi năm. 

Theo đó, ông Vũ Thế Tùng, đại diện Sàn thương mại điện tử Alibab cho biết, trên sàn thương 
mại điện tử Alibaba – nơi hiện có 26 triệu nhà nhập khẩu đến từ 200 quốc gia và vùng lãnh 
thổ, thì các mặt hàng nông nghiệp, nông sản cũng như mặt hàng thực phẩm chế biến là 2 
nhóm danh mục mặt hàng được người tiêu dùng, những công ty nhập khẩu thế giới tìm tới các 
nhà bán hàng, các đơn vị xuất khẩu Việt Nam nhiều nhất. 

Từ đó, ông Vũ Thế Tùng, đại diện Sàn thương mại điện tử Alibaba nhận định, công cuộc 
chuyển đổi số nói chung và việc áp dụng thương mại điện tử vào trong lĩnh vực sản xuất kinh 
doanh nông sản nói riêng và kinh doanh hàng hoá nói chung sẽ giúp đa dạng danh mục khách 
hàng. 

“Mỗi năm chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi câu chuyện đóng biên giới, cửa khẩu của thị 
trường Trung Quốc”, ông Tùng nhấn mạnh. 

Đến hết tháng 12/2021, đã có gần 51.000 sản phẩm nông sản được đưa lên 2 sàn, với tổng số 
giao dịch được thực hiện là gần 73.000 giao dịch. 

Muốn vậy, yêu cầu đặt ra đầu tiên phải là nâng cao chất lượng quy trình sản xuất, giảm dư 
lượng thuốc bảo vệ thực vật trên sản phẩm nông sản xuất khẩu, đa dạng hóa sản phẩm. 

Cùng với đó, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Mà muốn đa dạng hoá thị trường, tức mở rộng 
danh mục người mua, các sàn thương mại điện tử là giải pháp tối ưu về cách tiếp cận và tiết 
giảm chi phí. 



"Các sàn thương mại điện tử là giải pháp tối ưu hóa nhất về chi phí để các doanh nghiệp Việt 
Nam bước những bước đầu tiên trong việc xúc tiến thương mại, tìm kiếm và tương tác với 
người mua. Từ danh mục đó có thể đổi mới, đầu tư sản xuất, tiếp cận với những thị trường 
cao hơn", ông Tùng nhấn mạnh. 

Không phải khi nông sản ùn tắc tại các cửa khẩu thì vấn đề đưa nông sản lên sàn thương mại 
điện tử mới được nói tới, thực tế đã có một số địa phương áp dụng thành công, một số doanh 
nghiệp cũng đã nắm bắt xu hướng này như sàn Voso của Viettel Post, sàn Postmart của 
Vietnam Post, Sendo của FPT… tuy nhiên việc đẩy mạnh đưa nông sản lên các sàn thương 
mại điện tử hiện nay cũng gặp không ít khó khăn, chưa phát triển xứng tiềm năng. 

Ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Công ty Bưu điện Việt Nam cho hay trong năm 2021, 
đơn vị đã hỗ trợ 2,5 triệu hộ nông dân đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn. 
Qua đó, nông sản, đặc sản của bà con nông dân sản xuất ra có cơ hội tiếp cận được đa dạng và 
đông đảo khách hàng. 

"Hiện nay chúng tôi đang tập trung đẩy mạnh triển khai hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp 
lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn", ông Hào 
nói. 

Để hỗ trợ nông dân nâng cao năng lực chuyển đổi số, ông Hào cho biết hiện hệ thống bưu 
điện Việt Nam đang phối hợp rất chặt chẽ với chính quyền địa phương và các sở, ngành lập 
danh sách, lựa chọn những sản phẩm nông sản đặc trưng, chất lượng cao của từng hộ sản xuất 
lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn. 

"Song song đó, nhân viên bưu điện sẽ tư vấn, hướng dẫn từng hộ gia đình không chỉ là cách 
đăng ký tài khoản, thiết lập gian hàng, đăng bán sản phẩm trên sàn, quy trình vận chuyển, 
thanh toán mà còn chia sẻ những kinh nghiệm để tăng tương tác, thu hút sự chú ý khách 
hàng", ông Hào nói thêm. 

Từ câu chuyện ùn ứ nông sản tại Lạng Sơn do khó khăn trong xuất khẩu, ông Dương Tôn 
Bảo, đại diện Tổ công tác triển khai kế hoạch “Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông dân lên sàn 
thương mại điện tử , thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn” của Bộ TT&TT 
nhấn mạnh: “Thị trường nông nghiệp Việt Nam cần hướng tới phát triển bền vững. Trước 
tiên, cần có dự báo nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế để có thể chủ động trong hoạt 
động sản xuất. Đồng thời, cũng phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa thị trường tiêu thụ nội địa, 
đặc biệt là thông qua các nền tảng số và thương mại điện tử để tiếp cận được đông đảo người 
dùng trong nước”.  

  



Nguồn: Tạp chí Công thương 

Ngày đăng: 18/01/2022 
Mục: Kinh tế 

PTI ra mắt đơn vị thành viên mới tại TP. Hồ Chí Minh 

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) vừa ra mắt Công ty Bảo hiểm Bưu điện 
Thủ Đức (PTI Thủ Đức) có trụ sở tại Nhà phố thương mại số SH03-01 & SH03-02 thuộc 
dự án nhà thấp tầng (Khu III) thuộc khu dân cư phía Nam, đường Mai Chí Thọ, Khu đô 
thị mới Thủ Thiêm, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh. 

PTI Thủ Đức là công ty thành viên thứ 55 của PTI và là đơn vị hoạt động chính trên địa bàn 
trọng điểm phía Nam. Với sự ra đời của PTI Thủ Đức, mạng lưới hoạt động của doanh nghiệp 
được kỳ vọng sẽ được mở rộng hơn, qua đó nâng cao khả năng đa dạng hóa các sản phẩm 
dịch vụ, đưa thương hiệu PTI tới gần hơn với khách hàng. Đại diện doanh nghiệp cũng cho 
biết, PTI Thủ Đức nằm trong khu vực có mật độ dân cư cao, do đó sẽ có nhiều tiềm năng để 
cung cấp các sản phẩm bảo hiểm đạt chất lượng và có hiệu quả cao, gia tăng niềm tin của 
khách hàng đối với thương hiệu PTI. 

 

Trước đó, trong năm 2021, PTI cũng liên tiếp cho ra mắt 5 đơn vị thành viên, khẳng định vị 
thế dẫn đầu về mạng lưới hoạt động của mình. Dự kiến sau khi bắt đầu đi vào hoạt động chính 
thức, PTI Thủ Đức sẽ tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua việc ứng dụng công 
nghệ thông tin hiện đại đồng thời đa dạng hóa các sản phẩm bảo hiểm đáp ứng đầy đủ nhu cầu 
của khách hàng, qua đó mang đến trải nghiệm dịch vụ tốt nhất. 

Với hệ thống 55 đơn vị thành viên, PTI hiện là thương hiệu có uy tín trên thị trường bảo hiểm 
phi nhân thọ Việt Nam, giữ vị trí số 1 về bảo hiểm xe cơ giới và số 2 về bảo hiểm con người. 
PTI có mạng lưới rộng lớn với hơn 100 văn phòng giao dịch, 400 giám định viên, bảo lãnh 
thanh toán trên 600 gara liên kết, 10.800 điểm bưu cục, bưu điện và gần 13.000 đại lý phân 
phối viên trên khắp cả nước. 

Thuỳ Linh 

 

 

  



Nguồn: CTT Phú Lương 

Ngày đăng: 17/01/2022 
Mục: Văn hóa 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống để công tác chi trả chế độ chính 
sách cho các đối tượng qua hệ thống Bưu điện 

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 ngành Lao động - Thương binh và Xã hội  (LĐTBXH) 
và Bưu điện, sau một thời gian triển khai công tác chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội (BTXH) 
qua hệ thống bưu điện đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh cải 
cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của huyện. 

 

Việc chi trả trợ cấp BTXH hàng tháng cho các đối tượng qua hệ thống bưu điện là chủ trương 
lớn của Chính phủ, được triển khai từ cuối năm 2016 trên địa bàn huyện Phú Lương. Sau 4 
năm triển khai, nhận thấy nhiều lợi ích, đầu năm 2020, UBND huyện tiếp tục cho chủ trương 
ủy quyền chi trả trợ cấp hàng tháng cho đối tượng người có công với cách mạng bằng hình 
thức này. Đến nay, việc thực hiện chi trả trợ cấp BTXH được triển khai ở 16 điểm tại 15/15 
xã, thị trấn gồm: Bưu điện trung tâm, 15 bưu điện văn hóa xã và địa điểm tại UBND xã.  Tổng 
số nhân viên tham gia chi trả chế độ trợ cấp BTXH là gần 40 người, có phẩm chất đạo đức tốt, 
thái độ tận tình, niềm nở, trình độ năng lực cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Định 
kỳ từ ngày 12 đến ngày 15 hàng tháng, Phòng LĐTBXH phối hợp với Bưu điện, UBND các 
xã, thị trấn thực hiện chi trả đầy đủ, nhanh chóng cho các đối tượng thụ hưởng. Riêng từ 12-
15/01/20222 vừa qua, Phòng LĐTBXH đã làm thủ tục chi trả gộp chế độ trợ cấp hàng tháng 
(tháng 01 và tháng 02 năm 2022) cho 3.528 lượt đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền 
3.862.2570.000 đồng; chi trả tiền trợ cấp tháng 01/2022 cho 1.172 đối tượng người có công 
với cách mạng với tổng số tiền 2.345.501.000 đồng và chi trả số tiền truy lĩnh chênh lệch 
trong thực hiện Nghị định 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 quy định chính sách trợ giúp xã 
hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (thay thế Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013) 
và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND, ngày 04/11/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái 
Nguyên quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã 
hội và đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cho 3.721 lượt đối tượng với 
tổng kinh phí chi trả lên đến trên 2,6 tỷ đồng. Việc phối hợp chi trả qua hệ thống bưu điện 
được thực hiện chính xác, nhanh chóng, kịp thời mà còn làm giảm áp lực công việc cho 
Phòng LĐTBXH cấp huyện, giúp cán bộ làm công tác LĐTBXH cấp cơ sở có nhiều thời gian 
hơn tập trung vào việc chuyên môn, tuyên truyền phổ biến chính sách, quản lý đối 
tượng…giảm được rủi ro trong quá trình nhận tiền từ huyện về cấp phát cho đối tượng thụ 



hưởng tại xã, thị trấn. Thời gian tới, ngành LĐTBXH và Bưu điện huyện tiếp tục nâng cao 
chất lượng dịch vụ; đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra; chú trọng đào tạo, tập huấn kỹ năng 
giao tiếp, quy trình quản lý nguồn tiền chi trả cho nhân viên giao dịch; đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin trong hệ thống để công tác chi trả, quản lý nguồn tiền, thanh quyết toán 
được thực hiện kịp thời, đúng quy định./. 

  



Nguồn: Báo Quảng Nam 

Ngày đăng: 17/01/2022 
Mục: Xã hội 

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội: Chính sách phù hợp, nhân văn 

Thực hiện Nghị định số 108 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm 
xã hội và trợ cấp hằng tháng, từ ngày 1.1.2022, người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo 
hiểm xã hội trên địa bàn TP.Hội An được chi trả tăng 7,4% so với mức nhận tháng 
12.2021. 

 

Nghị định 108 góp phần cải thiện đời sống cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH. 
Ảnh: MỸ LỆ 

Trên địa bàn TP.Hội An có 3.354 người được điều chỉnh tăng mức hưởng lương hưu, trợ cấp 
bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng theo Nghị định số 108P với tổng kinh phí tăng thêm 
trong tháng 1.2022 là gần 1,2 tỷ đồng. 

Bà Lê Thị Tuyết Mai (khối An Mỹ, phường Cẩm Châu) là cán bộ về hưu từ năm 2017, khi 
nghe thông tin tăng lương hưu đã vui mừng nói: “Ngay trong tháng đầu tiên của năm 2022, tôi 
đã được nâng lương. Dù không nhiều nhưng đó cũng là niềm vui đối với những người về hưu 
như tôi”. 

Hay như ông Trần Văn Thọ (cũng trú tại phường Cẩm Châu) về hưu đến nay được 32 năm. 
Trong đợt nhận lương hưu này, ông đã được tăng gần 310 nghìn đồng. “Tôi rất phấn khởi và 
cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ đã kịp thời điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH. Tuy 
nhiên, thời gian đến Chính phủ cũng cần quan tâm hơn nữa để mức lương hưu phù hợp hơn 
nhằm giúp đảm bảo đời sống cho người về hưu” - ông Thọ bày tỏ. 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, việc Chính phủ ban hành chính sách điều 
chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng rất ý nghĩa. 

“Cạnh đó, đối với người được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ trước ngày 1.1.1995, sau 
khi được tăng 7,4% mà mức lương hưu, trợ cấp BHXH vẫn thấp hơn 2,3 triệu đồng thì được 
hưởng thêm 200 nghìn đồng/tháng. Đây cũng là một nội dung thể hiện sự phù hợp và rất nhân 
văn của chính sách này” - bà Trương Thị Minh Tâm, Giám đốc BHXH TP.Hội An cho biết. 

Hiện nay TP.Hội An có 3.595 người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. 
Trong đó có 1.741 người nhận qua tài khoản cá nhân và 1.854 người nhận bằng tiền mặt, với 
tổng số tiền hơn 17,6 tỷ đồng. 



Bà Trương Thị Minh Tâm thông tin, đối với người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp BHXH 
qua tài khoản cá nhân, Bưu điện tỉnh đã thực hiện chuyển đầy đủ cả hai tháng 1 và 2.2022 
cùng một đợt chi trả tháng 1.2022 vào tài khoản cá nhân của người hưởng theo quy định. 

Đối với việc chi trả các chế độ cho người hưởng nhận bằng tiền mặt, Bưu điện Hội An phối 
hợp với BHXH thành phố và UBND 13 xã, phường thông báo về phương thức chi trả, bố trí 
thời gian và nhân lực phù hợp để người thụ hưởng yên tâm nhận chế độ tháng 1 và 2.2022 vào 
cùng một kỳ chi trả tháng 1.2022. 

Trong quá trình thực hiện, Bưu điện Hội An đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của lãnh đạo xã, 
phường trong việc truyền thông về công tác chi trả các chế độ cũng như lực lượng cán bộ tại 
địa phương. Tùy theo số người thụ hưởng tại các địa phương, Bưu điện Hội An đã bố trí từ 4 
đến 6 nhân viên để thực hiện chi trả và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. 

Thời gian đến, BHXH thành phố phối hợp với Bưu điện Hội An tiếp tục vận động người 
hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH chuyển sang phương thức nhận tiền qua tài khoản cá nhân 
để giúp người thụ hưởng hạn chế đi lại, tiếp xúc, bảo đảm an toàn và giãn cách xã hội theo chỉ 
đạo của Thủ tướng Chính phủ trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. 

 MỸ LỆ 


