BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẢNG NAM
Số:

781 /BHXH-KHTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 04 tháng 05 năm 2021

V/v tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp
BHXH tháng 5,6 năm 2021 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 điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính
phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số
2405/UBND-KGVX ngày 26/4/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về
việc tăng cường công tác quản lý người nhập cảnh và công tác phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ 30/4 - 01/5; Công điện số 03/CĐUBND ngày 03/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về tăng cường thực
hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Công văn số
1135/BHXH-TCKT ngày 29/4/2021 của BHXH Việt Nam về việc chi trả lương
hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng trong thời gian phòng, chống dịch Covid.
Để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm
thất nghiệp (BHTN) tháng 5, 6/2021 vào cùng một kỳ chi trả cho người hưởng trên
địa bàn tỉnh Quảng Nam được đầy đủ, kịp thời, an toàn và đúng với chỉ đạo của
BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Quảng Nam đề nghị Bưu điện tỉnh Quảng Nam,
BHXH các huyện, thị xã, thành phố (BHXH huyện) thực hiện một số nội dung như
sau:
I. Về phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5,
tháng 6 năm 2021
1. Tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 5 và tháng 6 năm 2021
vào cùng kỳ chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 5 năm 2021.
2. BHXH tỉnh cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5, tháng
6 năm 2021 và chuyển dữ liệu danh sách chi trả cho Bưu điện vào cùng kỳ chi trả
lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5 năm 2021.
3. Thời gian chi trả: Dự kiến từ ngày 04/5/2021 - 20/5/2021.
II. Tổ chức thực hiện:
1. Cơ quan BHXH:
1.1. Phòng Kế hoạch – Tài chính
- Cấp ứng kịp thời kinh phí cho Bưu điện tỉnh theo kế hoạch chi trả.
- Chủ trì, phối hợp Bưu điện tỉnh, BHXH huyện nắm bắt tình hình chi trả
lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5,6/2021 tại các địa phương. Kịp thời báo cáo,
tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình chi trả.
1.2. Phòng Chế độ BHXH

2

Chủ trì, phối hợp phòng Công nghệ thông tin lập danh sách chi trả (mẫu
C72-HD) tháng 5,6/2021 cùng kỳ lập danh sách chi trả tháng 5/2021, chuyển
phòng Kế hoạch – Tài chính để chuyển cho Bưu điện tỉnh trước ngày 02/05/2021.
1.3. Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng
Phối hợp phòng Kế hoạch – Tài chính:
- 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 5,6/2021 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 dịch Covid-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.
1.4. BHXH huyện
- Phối hợp Bưu điện huyện cung cấp thông tin, tuyên truyền trên các phương
tiện thông tin đại chúng, loa phát thanh khối xóm…về các nội dung thay đổi về
phương thức chi trả, thời gian chi trả và địa điểm chi trả chi trả lương hưu tháng
5,6/2021 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chi trả cho người hưởng, đảm bảo
việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm chi
trả.
- Chủ động phối hợp với Bưu điện huyện xử lý vướng mắc trong quá trình tổ
chức thực hiện chi trả tại địa phương.
2. Bưu điện tỉnh:
- Phối hợp với BHXH tỉnh đề xuất, báo cáo UBND tỉnh về Phương án chi trả
lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 5,6 năm 2021 và các tháng tiếp theo trong
thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
- Phối hợp các cơ quan truyền thông, ban ngành địa phương, UBND xã,
phường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương án chi trả
lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5,6/2021. Thông tin 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 để đảm bảo an toàn cho người hưởng trong
thời gian phòng, chống dịch Covid-19.
- Đối với người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua ATM: Thực
hiện chuyển đầy đủ cả hai tháng 5, tháng 6 cùng một đợt vào tài khoản cá nhân của
người hưởng theo đúng quy định hiện hành.
- Đối với chi trả bằng tiền mặt:
+ Xây dựng phương án chi trả, lịch chi trả tháng 5,6/2021 cùng kỳ chi trả
tháng 5/2021 phù hợp với từng địa bàn, tránh tập trung đông người, đảm bảo an
toàn cho người hưởng theo đúng chỉ đạo của Chính Phủ, UBND tỉnh Quảng Nam
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và đảm bảo hoàn thành việc chi trả trước ngày 20/5/2021.
+ Tăng cường nhân viên chi trả, bố trí thêm bàn chi trả để giảm thời gian
chờ đợi của người hưởng, tránh tụ tập đông người. Yêu cầu nhân viên chi trả,
nguời hưởng phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt phải tuân thủ
đeo khẩu trang, sát khuẩn,… theo đúng quy định; chuẩn bị sẵn sàng khẩu trang, sát
khuẩn miễn phí tại điểm chi trả để phục vụ người hưởng trong trường hợp người
hưởng không có khẩu trang. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra trường hợp lây nhiễm
dịch trong quá trình chi trả do cơ quan bưu điện không thực hiện các yêu cầu, điều
kiện quy định về bảo đảm phòng, chống dịch.
Đề nghị Bưu điện tỉnh, BHXH các huyện nghiêm túc triển khai, trong quá
trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về BHXH tỉnh để
được hướng dẫn, giải quyết./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

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

Nguyễn Thanh Danh

