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Đ ộc  lập - Tụ do - Hạnh phúc

Sô:/102ỡ/BHXH- 1CK ỉ Hà Nội, ngày3 0 thảng 3 năm 2020
V/v bô sung nội đune 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

Kính gửi: - Tông Công ty Bưu điện Việt Nam;

- Bao hiêm xã hội các tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thu tướng Chính 
phu về việc quyết liệt thực hiện đạt cao điêm phòng, chống dịch Covid-19, tiếp 
theo Công văn số 972/BHXH-TCKT ngày 25/3/2020 của Bao hiểm xã hội 
(BHXH) Việt Nam về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo 
hiêm thất nghiệp hằng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, 
chống dịch Covid-19, BHXH Việt Nam hướng dẫn bô sung việc chi trả lương 
hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4 và tháng 5/2020 như sau:

- Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 vào cùng một 
kỳ chi trả.

- Cơ quan bun điện xây dựng phương án tô chức chi trả lương hưu, trợ cấp 
BHXH, BHTN cho người hương nhận bằng tiền mặt đảm bao an toàn, không 
được tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phu.

- Vê thời gian chi trả: BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
(BHXH tỉnh) chủ trì, thống nhất với Bưu điện tinh báo cáo úy  ban nhân dân 
tỉnh phương án tô chức chi trả, thời gian chi trả phù hợp với tình hình thực tế 
của địa phương bao đảm an toàn cho người hương theo đúng chỉ thị của Thủ 
tướng Chính phủ trong đọt cao điêm phòng, chông dịch Covid-19, xong trước 
ngày 31/5/2020.

Đê nghị Tông Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH tỉnh nghiêm túc thực 
hiện các nội dung tại văn bản này, trong quá trình thực hiện nếu có khỏ khăn, 
vướng mắc phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam đê được hướng dẫn, giải 
quyết 1.0 ^
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