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V/v clii trâ Iung huu, trçi cap 
BHXH Tháng 4,5/2020 trong 
thi gian phông, chong djch 
Covid- 19 

KInh gri: 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Tu' do - Hnh phüc 

Quáng Trj, ngày  43  tháng 1/ nãm 2020 

- Bâo him xã hi tinh; 
- Biiu din tinh; 
- Dài Phát thanh - Truyên hInh tinh; 
- Báo Quàng Trj; 
- UBND các huyn, thành phô, thj xã. 

Thirc hin Chi thj s 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 cüa Thu tiiâng ChInh 
phü v thirc hin các bin pháp cp bach phông, chng djch Covid-19; Cong van 
s 11 14/BTTTT-BC ngày 31/3/2020 cüa B Thông tin và Truyn thông v chi trá 

các ch dO an sinh xâ hOi  trong thai kS'  djch bnh Covid-19; Cong van s 

1020/BHXH-TCKT ngày 30/3/2020 cüa BHXH Vit Narn v vic b sung nOi 
dung chi trã Iwng huu, tr9 cp BHXH, BHTN tháng 4, 5/2020 qua h thng Buu 

din trong thai gian phông, chông djch Covid- 19; 

Xét d nghj cüa B.ru din tinh Quãng Trj và BHXH tinh tai  Cong van s 

357/BDQT ngày 0 1/4/2020, Báo cáo s 01/PA-BDQT ngày 0 1/4/2020 v vic Báo 

cáo d xutt pht.rong an chi trâ hxang huu, trq cp BI-IXH tháng 4, tháng 5/2020 trén 
dja bàn tinh Quãng Trj trong thii gian phông, chng djch Covid- 19, UBND tinh có 

kién nhu sau: 

1. Dng ,2 dê BHXH tinh, Bru din tinh triên khai thirc hin chi trá krong 

hIm, trq cap BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 vào cüng 1 kS'  chi trá. Thai gian chi 

trá li.rang hru và trci cp BHXH qua ATM tt'r ngày 06/4/2020, chi trá bng tin mt 
trrc tip tai nhà cho các &M tlrcmg tr ngày 16/4/2020, hoàn thành tnrc ngày 

10/5/2020. 

2. Giao BHXH tinh, Bixu din tinh: 

- T6 chüc thrc hin chi trá dung chinh sách, ch dO BHXH di vd ngui dan, darn 

báo an toãn tin mt và an toàn cho nguôi dan trong phông chng djch Covid-19. 

- Di vOi trithng hcp Co nhu cu nhn tin trithc theo k ho?ch chi trâ ti nhà 
cüa cci quan Bixu din, ngi.ri hi.rng lien h trirc tip vi c quan Biu din (Buu 
din cung cp s din thoai hoc rng ding däng k) d dàng k nhn tin tai  Bi.ru 
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ctc. Ci quan bu'u din có trách nhim sp xp, b trI th?yi dim chi trâ thIch hqp d 

dam bào an toàn phông djch theo dung quy djnh. 

3. Dài Phát thanh - Truy&n hInh tinh, Báo Quáng Trj: 

PhM hçip vói Bão him xã hi tinh, Buu diên tinh thijc hin tuyên truyn, 
truyn thông tii nglxi dan v phinrng thirc t chirc chi trâ luing hru, trq cp 

BHXH trong thai gian phông chng djch d ngui dan n&m bt thông tin, thirc 
hin nghiêm các quy djnh cüa Thu tung ChInh phü trong phông cMng djch. 

4. Uy ban nhân dan huyn, thành ph& thj xâ: 

Chi dao  di vói các co quan, ban ngành dja phisong, UBND các xä, phu&ng 

thông báo và phii hçip, h6 trçr c quan Bixu din trong vic thông tin, tuyên truyn 
trên các pht.rang tin thông tin di chUng, ba phát thanh khi xóm... v nhthig thay 
di trong chi trâ 1uong huu, trçY cp BHIXH trong müa djch; h trcl Buu din trong 
vic cung cp danh sách các gia dInh thuc din cách 1 và xác minh dja chi nguñ 

hi.thng trên da bàn. 

UBND tinh yêu c.0 các don vi lien quan, UBND các huyn, thành ph 

nghiêm tüc trin khai thirc hin./. 

Ncri n/,n: 
-Nlnrtrên; 
- BHXH Vit Narn; 
- TI. Tinh Uy (b/c); 
- TT.HDND tinh (b/c); 
- Các S Tài chInh, LD-TBXH; 
- Lru VT, VXj  
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