
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG

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

             Số:          /TT-TTTT
V/v TTBC đảm bảo chi trả kịp thời, 
an toàn lương hưu, trợ cấp BHXH

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2020

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống 
dịch Covid-19, để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp cho 
người hưởng được đầy đủ, kịp thời, an toàn, ngày 25/3/2020, BHXH Việt Nam 
đã ban hành Công văn số 972/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là 
BHXH tỉnh) về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp 
hằng tháng qua hệ thống Bưu điện trong thời gian phòng chống dịch Covid-19. 

Trung tâm Truyền thông soạn thảo nội dung Thông tin báo chí “Đảm bảo 
chi trả đầy đủ, kịp thời, an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong 
thời gian phòng, chống dịch Covid-19” (Có nội dung Thông tin báo chí và ảnh 
đính kèm).

Trung tâm Truyền thông đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện 
đăng tải nội dung thông tin trên lên Trang/Cổng Thông tin điện tử của BHXH 
tỉnh, thành phố; chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bản tỉnh đăng 
tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ về Trung tâm Truyền 
thông (qua số điện thoại 024.36285232) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thu Hương
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