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THÔNG BÁO
V/v thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng qua hệ
thống Bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.
Thực hiện các chỉ đạo của Chính Phủ, của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị
số 13/CT-TTg ngày 11/03/2020 về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid 19
trong tình hình mới; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 về việc quyết liệt thực
hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 972/BHXH-TCKT
ngày 25/3/2020 và Công văn số 1020/BHXH-TCKT ngày 30/3/2020 của Bảo hiểm
xã hội Việt Nam về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội
(BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hằng tháng qua hệ thống Bưu điện trong
thời gian phòng, chống dịch Covid 19.
Để đảm bảo công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng
bằng tiền mặt qua Hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Nam Định được thực hiện
đầy đủ, kịp thời, đảm bảo an toàn cho người hưởng. Sau khi thống nhất phương án
chi trả với Bưu điện tỉnh, được sự nhất trí của UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh
Nam Định thông báo một số thay đổi trong công tác tổ chức thực hiện chi trả kể từ
kỳ chi trả tháng 4, 5/2020 và các tháng tiếp theo trong thời gian phòng, chống dịch
Covid 19 trên địa bàn tỉnh Nam Định như sau:
-Chi lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4 và 5/2020 vào cùng một kỳ
chi trả và xong trước 31/5/2020; từ tháng 6 trở đi chi hàng tháng theo quy định, cụ
thể:
- Cơ quan Bưu điện tổ chức chi trả tận nhà đối với các trường hợp:
+ Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ đủ 80 tuổi trở lên: bắt
đầu chi trả từ ngày mùng 03 hàng tháng tại nhà người hưởng.
+ Người hưởng đang ốm đau, đi lại khó khăn không tự đến hoặc không ủy
quyền cho người khác nhận thay; người hưởng bị bệnh mãn tính đang điều trị
ngoại trú: chi trả vào các ngày trong tháng khi người hưởng báo cho cơ quan bưu
điện.
+Các trường hợp khác có nhu cầu Bưu điện chi trả tại nhà thì thông tin cho
cơ quan Bưu điện trên địa chỉ Website hoặc số điện thoại hotline để được chi trả
tại nhà.
- Đối với các trường hợp người hưởng đang thực hiện các biện pháp cách ly
do ảnh hưởng của dịch Covid-19: Bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương,
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, cơ quan BHXH thực hiện phương án chi
trả cho người hưởng phù hợp với điều kiện cụ thể và đảm bảo an toàn.

-Chi trả tại các điểm và Bưu cục trung tâm huyện, thành phố:
Bưu điện tỉnh xây dựng lịch và phương án chi trả cụ thể theo từng khung
giờ, từng đơn vị thôn, xóm, tổ, phố...trên địa bàn từng xã, phường, thị trấn, và tại
các Bưu cục trung tâm đảm bảo thời gian chi trả tại các điểm được kéo dài, tạo sự
chủ động cho người hưởng về thời gian khi đến nhận tiền, tránh tập trung đông
người (không quá 10 người) cùng một thời điểm. Trước thời điểm bắt đầu chi trả
03 ngày,thực hiện thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin để người
hưởng nắm được thời gian và địa điểm chi trả, chủ động đến nhận tiền, cụ thể:
+Tháng 4,5/2020: Để đảm bảo an toàn cho người hưởng trong đợt cao điểm
phòng, chống dịch Covid 19 theo chỉ đạo của Chính phủ, chi trả tại các điểm và
các Bưu cục từ ngày 16/4 đến 29/4; đối tượng chưa lĩnh đến 29/4/2020 và tăng mới
tháng 5/2020 chi trả từ ngày 02/5 đến ngày 25/5.
+Từ tháng 6/2020 trở đi: Chi trả tại các điểm chi trả và các Bưu cục từ
ngày mùng 03 đến ngày 25 hàng tháng.
- Tại các điểm chi trả, Bưu điện tỉnh thực hiện nghiêm túc các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19 như: Tổ chức phun khử khuẩn trước và trong thời
gian tổ chức chi trả;trang bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn và khẩu trang, đảm bảo
tất cả nhân viên chi trả và người hưởng đến nhận tiền được đeo khẩu trang trong
suốt quá trình chi trả.
-Để tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng trong việc nhận lương hưu
và trợ cấp, cơ quan Bưu điện, cơ quan BHXH phối hợp các ngân hàng TMCP
trên địa bàn tăng cường, vận động khuyến khích người hưởng nhận chế độ
BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM) theo chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ, UBND tỉnh Nam Định và BHXH Viêt Nam về việc đẩy mạnh thanh
toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả dịch vụ ASXH qua
phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định trân trọng thông báo để người hưởng được
biết, chủ động lựa chọn thời gian phù hợp khi đến nhận lương hưu, trợ cấp BHXH,
BHTN hàng tháng, phối hợp tốt với cơ quan BHXH và Bưu điện trong công tác
phòng chống dịch Covid-19./.
Nơi nhận:

- UBND tỉnh Nam Định (để báo cáo);
- UBND các huyện,TP (để phối hợp);
- Đài PH-TH tỉnh;
- Báo Nam Định;
(để đưa tin)
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phó Giám đốc;
- Bưu điện tỉnh (để thực hiện);
- Các phòng nghiệp vụ, VP;
- BHXH các huyện;
- Website BHXH tỉnh Nam Định;
- Lưu: VT, KHTC.
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