
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 

Số:           /UBND-VX 

V/v thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp 

BHXH tháng 4 và tháng 5 năm 2020 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

Sơn Dương, ngày      tháng 4 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Bảo hiểm xã hội huyện; 

- Bưu điện huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

                     

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại Văn bản số 

926/UBND-KGVX ngày 03/4/2020 về công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm 

xã hội tháng 4 và tháng 5 năm 2020 cho đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh,  

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo: 

1. Bảo hiểm xã hội huyện, Bưu điện huyện 

 Xây dựng phương án chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4 và 

tháng 5 năm 2020 cho đối tượng thụ hưởng trên địa bàn huyện đảm bảo kịp thời, 

an toàn theo đúng quy định của pháp luật và Phương án chi trả của Bảo hiểm xã 

hội tỉnh Tuyên Quang tại Văn bản số 262/BHXH-KHTC (có bản Scan gửi kèm). 

Yêu cầu nhân viên bưu điện, người hưởng thực hiện việc đeo khẩu trang trong 

suốt quá trình chi trả; trang bị nước rửa tay sát khuẩn tại tất cả các điểm chi trả. 

2. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện  

Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, Bưu điện huyện thực hiện 

công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông của huyện và 

hệ thống loa truyền thanh cơ sở về thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 

hội tháng 4 và tháng 5 năm 2020 cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn huyện. 

3. Trung tâm Y tế huyện 

Chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn hỗ trợ 

phun khử khuẩn tại tất cả các điểm giao dịch Bưu điện để thực hiện công tác chi 

trả cho người hưởng trước và trong thời gian tổ chức chi trả. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Tổ chức phun thuốc khử khuẩn tại điểm giao dịch Bưu điện xã để thực hiện 

công tác chi trả cho người hưởng trước và trong thời gian tổ chức chi trả. 

Chủ trì, phối hợp với Bưu điện huyện đảm bảo công tác an ninh, trật tự 

trong thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại địa phương (theo lịch 

chi trả của Bưu điện huyện). 
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Thực hiện tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở về phương án, 

thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4 và tháng 5 năm 2020 

cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn. Yêu cầu cán bộ, nhân viên chi trả và đối 

tượng thụ hưởng tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện. Khuyến khích các đối 

tượng thụ hưởng nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nhà riêng. 

Ủy ban nhân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình 

triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện 

để xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh; 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện (Báo cáo); 

- Đ/c PCT UBND huyện phụ trách VHXH (Chỉ đạo); 

- Như kính gửi (Thực hiện); 

- Các PVPTH HDND-UBND huyện; 

- Chuyên viên THVX. 

- Lưu VT, BHXH             b. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Thị Nhị Bình 
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