
UBND TỈNH SƠN LA 

VĂN PHÒNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /VPUB-KGVX 
 

V/v Cung cấp thông tin  

người cách ly y tế 

Sơn La, ngày         tháng      năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Sở Y tế; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Bưu điện tỉnh. 

  

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 2041/BHXH-KHTC ngày 04/08/2020 của 

Bảo hiểm xã hội tỉnh về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN 

qua hệ thống Bưu điện tháng 8/2020 và các tháng tiếp theo trong thời gian tiếp 

tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

Thực hiện ý kiến chỉ  đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng 

UBND tỉnh đề nghị: 

1. Sở Y tế cung cấp thông tin về các trường hợp cách ly tại nhà cho 

BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về 

phòng, chống dịch Covid - 19 trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, 

BHTN qua hệ thống Bưu điện tháng 8/2020 và các tháng tiếp theo. 

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng 

phương án, tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN cho người 

hưởng đảm bảo an toàn, kịp thời, đúng quy định về chi trả BHXH và các quy 

định về phòng, chống dịch Covid-19./. 

 

Nơi nhận: 
- PCT UBND tỉnh phụ trách KGVX (b/c); 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, KGVX. 
 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Lê Thị Hồng Anh 
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