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THÔNG BÁO
Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội
trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Để đảm bảo kịp thời chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) trong
thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 của Chính
phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau. Giám đốc BHXH tỉnh Cà Mau Thông báo
Phương án chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH như sau:
- BHXH tỉnh Cà Mau cấp đủ kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của
tháng 4 và tháng 5 năm 2020 cho Bưu điện tỉnh Cà Mau trong kỳ chi trả tháng 4 năm
2020.
- Cơ quan Bưu điện thực hiện chi trả theo Phương án cụ thể như sau:
+ Đối với người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân (ATM) thực hiện chuyển
trả 01 lần số tiền của tháng 4 và tháng 5 như lịch chi trả hiện hành của tháng 4/2020.
+ Đối với người hưởng nhận bằng tiền mặt, cơ quan Bưu điện cử nhân viên
chi trả trực tiếp đến địa chỉ người hưởng (chi trả tận nhà). Thời gian thực hiện bắt
đầu từ ngày 16/4/2020.
+ Trường hợp người hưởng nhận tiền mặt gặp khó khăn về tài chính trong thời
gian từ nay đến ngày 15/4/2020 thì trực tiếp liên hệ với Bưu cục nơi người hưởng
nhận trợ cấp hàng tháng qua điện thoại để được hướng dẫn, hỗ trợ.
Mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại 0919.861.961 (gặp Bà: Phạm Bích
Ngân, Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Bưu điện tỉnh) hoặc số điện thoại
0918.247.127 (gặp Ông: Lê Hùng Cường, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính,
BHXH tỉnh)./.
Nơi nhận:
- BGĐ BHXH tỉnh;
- Các phòng NV, BHXH các huyện;
- Trang TTĐT BHXH tỉnh;
- Báo CM, Đài PTTH CM;
- Đài TT-TH các huyện, TPCM;
- Lưu: VT, Eo.
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