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V/v Phân cấp giải quyết hưởng,
chi trả các chế độ BHXH, BHTN

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện phân cấp giải quyết, chi trả và quản lý người hưởng các chế độ
bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định tại 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 BHXH, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất
nghiệp (BHTN). Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh triển khai phân cấp từ
01/10/2019 như sau:
1. Phân cấp cho BHXH các huyện, thị xã, thành phố (trừ BHXH thành phố
Hạ Long), sau đây gọi chung là BHXH huyện giải quyết hưởng các chế độ
BHXH, chi trả BHTN, gồm:
- Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
(DSPHSK), BHXH một lần và chế độ tử tuất đối với người lao động, thân nhân
người lao động thuộc các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) theo phân cấp quản lý
thu;
- Giải quyết hưởng chế độ thai sản (nếu có), BHXH một lần, chế độ tử tuất
đối với người nộp hồ sơ tại BHXH huyện: Người lao động bảo lưu thời gian đóng
BHXH, người tham gia BHXH tự nguyện; Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp
BHXH hàng tháng; Thân nhân của người lao động bảo lưu thời gian đóng BHXH,
người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người tham gia BHXH tự
nguyện.
- Ban hành quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất của người hưởng đủ 80 tuổi
trở lên chết;
- Điều chỉnh, hủy quyết định hưởng do BHXH huyện giải quyết;
- Tiếp nhận hồ sơ chuyển BHXH tỉnh giải quyết hưởng đối với các chế độ:
Hưu trí; Tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp; Quyết định 613/QĐ-TTg; hồ sơ
hưởng tiếp do chấp hành xong hình phạt tù giam từ ngày 01/01/1995 đến trước
ngày 01/01/2016, người xuất cảnh trái phép trở về định cư hợp pháp, người được
Toà án hủy quyết định tuyên bố mất tích.
2. Làm thủ tục di chuyển hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối
với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển hưởng đến
địa bàn khác (chuyển hưởng trong địa bàn huyện, chuyển đến huyện khác trong
tỉnh hoặc ngoài địa bàn tỉnh).

3. Lập danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH huyện chi trả;
danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH huyện giải quyết chuyển cơ
quan Bưu điện chi trả, danh sách Hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao
trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (hỗ trợ ĐTKNN)
theo phân cấp thu.
4. Tổ chức chi trả chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK do BHXH huyện giải
quyết hưởng; chi hỗ trợ ĐTKNN; chi các chế độ trợ cấp BHXH một lần kèm theo
các khoản trợ cấp một lần (nếu có) theo danh sách do BHXH huyện chi trả.
5. Quy trình giải quyết hưởng chế độ tử tuất thực hiện theo quy định tại
Quyết định số 166/QĐ-BHXH. Hồ sơ làm căn cứ để giải quyết chế độ tử tuất của
đối tượng đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH do BHXH huyện quản lý
chi trả được lấy về bằng cách truy cập vào Hệ thống lưu trữ hồ sơ của ngành theo
đường link: https://luutruhsdt.baohiemxahoi.gov.vn. Trường hợp tra cứu nhưng
không có hồ sơ hưởng BHXH thì BHXH huyện đề nghị Phòng TN&TKQTTHC BHXH Tỉnh cung cấp để giải quyết.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánhvề
BHXH Tỉnh (qua Phòng Chế độ BHXH, số điện thoại 02033.625304) để được
hướng dẫn, giải quyết./.
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