
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN 
 

Số:        /UBND-VXNV 
V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, 

BHTN qua hệ thống Bưu điện  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập – Tự do -  Hạnh phúc 

 

Ninh Thuận, ngày          tháng 01 năm 2022 

 

                           Kính gửi:   

- Bưu điện tỉnh Ninh Thuận; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

Căn cứ Công văn số 4365/BHXH-TCKT ngày 29/12/2021 của Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 

năm 2022; Công văn số 1016/BHXH-KHTC ngày 30/12/2021 của Bảo hiểm xã 

hội tỉnh về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2022; 

Xét đề nghị của Bưu điện tỉnh tại Báo cáo số 2566/BĐNT-KTNV ngày 

30/12/2021 về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm 

thất nghiệp hàng tháng qua hệ thống Bưu điện tại đợt chi trả tháng 01, tháng 02 

năm 2022;   

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp; 

vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại rất cao. Để hạn chế việc 

tập trung đông người, tránh tình hình lây lan trong cộng đồng và đảm bảo công 

tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ và của Tỉnh; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất phương án chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, Bảo 

hiểm thất nghiệp hàng tháng qua hệ thống Bưu điện tại đợt chi trả tháng 01 và 

tháng 02 năm 2022 theo đề xuất của Bưu điện tỉnh tại văn bản nêu trên. 

 2. Đề nghị Bưu điện tỉnh chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức chi trả đúng chính sách, chế độ đối 

với người dân, đảm bảo kịp thời, đúng quy định và đảm bảo an toàn cho người 

chi trả và người thụ hưởng trong điều kiện dịch bệnh Covid-19; báo cáo kết quả 

cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.   

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn phối hợp với Bưu điện tỉnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của 

người thụ hưởng về thời gian, địa điểm và phương thức chi trả trong thời gian 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời phối hợp, hỗ trợ Bưu điện tỉnh 

trong việc chi trả cho các đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định./. 
 

 Nơi nhận:                                                                
- Như trên;  

- CT, PCT Nguyễn Long Biên;      

- VPUB: CVP, PVP (NĐT), VXNV; 

- Lưu: VT. NVT. 

                                                                 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Nguyễn Long Biên   
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