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BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẢNG NAM

Số:        /BHXH-KHTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày       tháng     năm 2020
V/v chi trả  lương hưu trợ cấp BHXH, 
tháng 4,5/2020 trong thời gian phòng, 

chống dịch Covid-19

Kính gửi: 
-  Bưu điện tỉnh Quảng Nam;
-  Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện Công văn số 1020/BHXH-TCKT ngày 30/3/2020 của Bảo hiểm 
xã hội (BHXH) Việt Nam về việc bổ sung nội dung thực hiện chi trả lương hưu, 
trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4,5/2020 qua hệ thống bưu điện trong thời gian 
phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 1785/UBND-KGVX ngày 01/4/2020 
của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, 
trợ cấp ưu đãi người có công và đối tượng bảo trợ xã hội hằng tháng trong thời 
gian phòng, chống dịch; Công văn số 1830/UBND-KGVX ngày 03/4/2020 của 
UBND tỉnh Quảng Nam, tiếp theo Công văn số 318/BHXH-KHTC ngày 
03/4/2020 của BHXH tỉnh Quảng Nam về việc chi trả lương hưu và trợ cấp 
BHXH tháng 4,5/2020 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Nhằm triển khai thực hiện tốt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 
cho người hưởng trong thời gian phòng chống dịch theo tinh thần chỉ đạo tại 
Công văn số 1779/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về 
việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên 
địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, BHXH tỉnh và 
Bưu điện tỉnh Quảng Nam đã thống nhất phương án chi trả các chế độ BHXH 
tháng 4,5/2020 trên địa bàn tỉnh qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, 
chống dịch Covid-19, yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể như 
sau:

1.Về phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXHtháng 4, 
5/2020:

1.1. BHXH tỉnh chuyển dữ liệu danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 
tháng 4,5/2020 và cấp kinh phí chi trả cho Bưu điện vào cùng kỳ chi trả lương 
hưu, trợ cấp BHXH của tháng 4 năm 2020.

1.2. Thời gian chi trả:
- Đối với người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua ATM: Bưu 

điện chuyển tiền cả 2 tháng (4+5/2020) cùng một đợt vào tài khoản người hưởng 
từ ngày 06/4/2020 theo đúng quy định hiện hành.

- Đối với người hưởng bằng tiền mặt: Thực hiện chi trả kể từ ngày 
16/4/2020 đến ngày 20/5/2020. Phấn đấu ở các huyện miền núi hoàn thành chi trả 
trong tháng 4/2020.

1.3.Địa điểm chi trả bằng tiền mặt:
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- Bưu điện trực tiếp chi trả tại nhà cho người hưởng có địa chỉ nhận tiền cụ 
thể trên địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn...

- Chi trả tại Bưu cục đối với những trường hợp người hưởng có nhu cầu 
nhận tiền và đã đăng ký trực tiếp với Bưu điện:

+ Người hưởng không thể sắp xếp lịch nhận tiền tại nhà. Trường hợp này, 
người hưởng phải liên hệ với Bưu điện để được hướng dẫn nhận tiền phù hợp tại 
Bưu cục, tránh tiếp xúc đông người, đảm bảo an toàn.

+ Người hưởng đã đăng ký nhận tại nhà nhưng nhiều lần nhân viên chi trả 
liên lạc vẫn không sắp xếp được lịch nhận tiền. Trường hợp này, nhân viên chi trả 
hẹn người hưởng đến Bưu cục để lĩnh sau khi kết thúc thời gian chi trả tại nhà.

+ Các trường hợp người hưởng có nhu cầu đặc biệt, không thể nhận tiền 
theo lịch chi trả tại nhà của Bưu điện, hoặc trường hợp ủy quyền thì người được 
ủy quyền, hoặc đối tượng đến các điểm giao dịch của Bưu điện để nhận tiền theo 
quy định.

- Đối với người hưởng đang thực hiện cách ly tại nhà hoặc thuộc các địa 
bàn bị cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19: Bưu điện phối hợp với chính 
quyền địa phương, ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19, cơ quan 
BHXH địa phương để có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng sau 
khi hết thời hạn cách ly.

- Thời giờ chi trả tiền trong ngày là từ 07 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút; 
thời giờ chi trả ngoài giờ hành chính thì người hưởng thực hiện đăng ký thông tin 
nhận tiền trên website www.ansinhxahoi.vnpost.vn hoặc thông qua số hotline 
1900.545481 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam hoặc người hưởng liên hệ trực 
tiếp với nhân viên chi trả qua các kênh truyền thông của Bưu điện: loa, đài, truyền 
hình, FB, báo chí.

1.4. Tổ chức chi trả, quản lý, vận chuyển tiền mặt và thanh quyết toán đảm 
bảo an toàn, đúng quy định theo phương án chi trả đã thống nhất. Bưu điện tỉnh 
ghi (in) họ và tên, số tiền, địa chỉ chi trả…trong giấy nhận tiền của người hưởng 
theo mẫu C95-HD, mỗi người hưởng sau khi nhận tiền thì kýnhận vào mẫu C95-
HD để Bưu điện tổng hợp và quyết toán.

(Gửi kèm phương án chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 4,5/2020 
qua hệ thống bưu điện đã được BHXH tỉnh thống nhất).

2. Tổ chức thực hiện
2.1. Bảo hiểm xã hội tỉnh:
2.1.1.Phòng Kế hoạch-Tài chính: 
- Tạm ứng đủ và kịp thời kinh phí cho Bưu điện tỉnh theo danh sách chi trả  

tháng 4, 5/2020 để Bưu điện chủ động chi trả cho người hưởng.
- Chủ trì, phối hợp Bưu điện tỉnh, BHXH huyện, thị xã, thành phố nắm bắt 

tình hình chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4,5/2020 tại các địa phương. Kịp 
thời báo cáo, tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình chi trả.

2.1.2. Phòng Chế độ BHXH:
- Chủ trì, phối hợp phòng Công nghệ thông tin lọc giữa dữ liệu hộ gia đình 

và dữ liệu danh sách người hưởng lương hưu trợ cấp BHXH để cung cấp địa chỉ 
thôn, khối phố, xã, huyện cho Bưu điện tỉnh.

http://ansinhxahoi.vnpost.vn/
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- Phối hợp với phòng Kế hoạch- Tài chính, BHXH huyện, thị xã, thành phố 
theo dõi, giám sát việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4,5/2020 và tham 
mưu xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình chi trả.

2.1.3. Phòng Công nghệ thông tin:
 - Hỗ trợ phòng Chế độ BHXH trong việc lập danh sách chi trả tách theo 

khối/tổ dân phố.
- Trên cơ sở dữ liệu hộ gia đình và dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp 

BHXH hỗ trợ Bưu điện tỉnh trong việc xác định địa chỉ người nhận đến khối/tổ 
dân phố đối với các trường hợp chưa xác định được địa chỉ cụ thể chi tiết.

2.1.4. Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng:
- Cung cấp thông tin cho Đài phát thanh truyền hình, Báo Quảng Nam và 

thực hiện truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương án chi 
trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4,5/2020 trong cùng một kỳ chi trả để người 
hưởng nắm bắt thông tin, thực hiện nghiêm các quy định của Thủ tướng Chính 
phủ trong phòng chống dịchCovid-19.

- Thực hiện tuyên truyền, vận động người hưởng nhận chế độ BHXH, 
BHTN qua tài khoản cá nhân theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 
của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân 
hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các 
chương trình an sinh xã hội, đặc biệt là trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-
19.

2.1.5. BHXH các huyện, thị xã, thành phố:
- Phối hợp với Bưu điện cấp huyện cung cấp thông tin, tuyên truyền trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, loa phát thanh, phát thanh tại xã, phường, 
khối phố, tổ dân phố…về phương án chi trả lương hưu tháng 4,5/2020 trong thời 
gian phòng, chống dịch Covid-19.

- Phối hợp với Bưu điện tăng cường vận động khuyến khích người hưởng 
nhận chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân theo Quyết định số 241/QĐ-
TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 2965/BHXH-
TCKT ngày 15/8/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giao chỉ tiêu phấn 
đấu chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

- Hỗ trợ nhân lực và phương tiện đi lại (nếu bưu điện huyện có yêu cầu). 
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác chi trả lương hưu, trợ cấp 

BHXH và quản lý người hưởng của bưu điện đồng thời phối hợp với Bưu điện 
cấp huyện xử lývướng mắc trong quá trình tổ chức thựchiện chi trả tại địa 
phương.

2.2.Bưu điện tỉnh:
- Căn cứ số lượng người hưởng, số tiền chi trả, xây dựng các tuyến phát, 

lịch phát phù hợp, đảm bảochi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đến người hưởng 
sớm nhất có thể và đảm bảoan toàn tiền mặt, an toàn phòng chống dịch.

- Liên hệ với người hưởng để xác nhận thời gian chi trả trước khi chi trả.
- Cung cấp số điện thoại hoặc ứng dụng đăng ký để người dân đăng ký 

nhận tiền tại Bưu cục khi có nhu cầu.
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- Đối với những trường hợp có nhu cầu nhận tiền trước(khôngtheo kế hoạch 
chi trả tại nhà của Bưu điện): Cơ quan bưu điện có trách nhiệm sắp xếp, bố trí thời 
điểm chi trả thích hợp để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch.

- Xem xét hướng dẫn Bưu điện huyện trong đợt chi trả lương hưu trợ cấp 
BHXH, tháng 4,5/2020 này phải thu thập thông tin của từng người hưởng (địa chỉ 
số nhà, tổ dân phố, khối phố, thôn, xã, phường và số điện thoại liên lạc) ghi vào 
mẫu C95-HD để cập nhập vào cơ sở dữ liệu nhằm phục vụ công tác quản lý đối 
tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH theo quy định.

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng nội dung tại 
phương án chi trả của cơ quan Bưu điện và hướng dẫn tại các văn bản nêu trên 
của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, BHXH Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh 
Quảng Nam nhằm đảm bảo an toàn cho người hưởng và cho cán bộ chi trả, kể cả 
chi trả tại nhà và chi trả tại Bưu cục theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với ban ngành địa phương, truyền thông trên các phương tiện 
thông tin đại chúng về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 
4,5/2020. Truyền thông cho người hưởng biết các nội dung thay đổi về phương 
thức chi trả, thời gian và địa điểm chi trả để người hưởng biết, nâng cao ý thức 
của người hưởng nhằm đảm bảo an toàn cho người hưởng trong thời gian phòng, 
chống dịch Covid-19.

Yêu cầu Bưu điện tỉnh Quảng Nam, BHXH các huyện, thị xã, thành phố 
nghiêm túc triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời 
về BHXH tỉnh để được hướng dẫn, giải quyết./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, Phó Giám đốc;
- Bưu điện huyện, thành phố;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: VT, KHTC.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Danh
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