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Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám
đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế
độ bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành từ 01/5/2019. Đa số, các đơn vị sử dụng lao
động đã thực hiện lập hồ sơ đúng quy định góp phần vào việc đẩy mạnh cải cách thủ
trục hành chính, tạo thuận lợi cho người hưởng các chế độ BHXH . Tuy nhiên, vẫn
còn một số đơn vị chưa lập hồ sơ theo đúng quy định tại Quyết định số 166/QĐBHXH làm ảnh hưởng đến thời hạn giải quyết các chế độ BHXH. Để thực hiện
đúng quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội của BHXH Việt Nam,
Bảo hiểm xã hội( BHXH) tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn một số nội dung như sau:
1. Các đơn vị sử dụng lao động thực hiện lập hồ sơ giải quyết các chế độ
BHXH cho người lao động phải tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số
166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam,
nộp cho cơ quan BHXH nơi đơn vị đóng BHXH (thông qua giao dich điện tử, dịch
vụ bưu điện) để được giải quyết.
2. Khi lập biểu mẫu trong thành phần hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH như
mẫu số 05A-HSB; mẫu số 05B- HSB; mẫu số 09-HSB, mẫu số 12-HSB…vv , đề
nghị các đơn vị lập theo đúng hướng dẫn lập biểu chi tiết kèm theo cho từng thông
tin cụ thể, hướng dẫn người lao động hoặc thân nhân người lao động cung cấp thông
tin như: số điện thoại; ghi đầy đủ số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn,
xóm), xã, (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố), tỉnh(thành phố); giải
trình cụ thể lý do trong trường hợp nộp hồ sơ chậm so với quy định. Trường hợp
người lao động đã có tài khoản cá nhân và có yêu cầu nhận tiền qua tài khoản, đề
nghị đơn vị ghi rõ số tài khoản và tên ngân hàng mở tài khoản trên các biểu mẫu quy
định để cơ quan BHXH sau khi giải quyết chế độ chuyển tiền trực tiếp về tài khoản
người hưởng.
3. Trường hợp người hưởng thuộc đối tượng được cơ quan BHXH thanh toán
phí giám định y khoa theo quy định thì đơn vị tập hợp đủ hóa đơn, chứng từ thu phí
giám định, bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định y khoa gửi
cùng hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ BHXH.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về
BHXH tỉnh Quảng Ninh( Phòng Tiếp nhận và trả KQTTHC: 02033.518508) và
BHXH các huyện thị xã thành phố nơi đơn vị đóng BHXH để được hướng dẫn giải
quyết.

(Nội dung Quyết định số 166/QĐ-BHXH đã đưa trên trang tin điện tử của
BHXH tỉnh Quảng Ninh theo đường link: http:// quangninh.bhxh.gov.vn/văn bản/văn
bản BHXH Việt Nam/Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH để các đơn vị khai thác
và thực hiện)./.
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