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1. MỤC ĐÍCH
Quy trình này nhằm thống nhất trình tự thực hiện và trách nhiệm giải quyết
hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của
Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15
năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời gian hưởng trợ cấp mất sức
lao động.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG
- Quy trình này áp dụng đối với hoạt động giải quyết hưởng trợ cấp hàng
tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày
06/5/2010 thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH;
- Phòng Chế độ BHXH, bộ phận TN & TKQ TTHC và các bộ phận, cá
nhân liên quan thuộc cơ quan BHXH huyện, BHXH tỉnh chịu trách nhiệm thực
hiện quy trình này.
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
- Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Hệ thống đo lường, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO
9001:2008.
- Quyết định số 1538/QĐ-BHXH ngày 22/12/2011 của Tổng Giám đốc Bảo
hiểm xã hội Việt Nam về việc quy định thời hạn bảo quản tài liệu của hệ thống Bảo
hiểm xã hội Việt Nam.
- Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 ban hành quy định về
tổ chức thực hiện BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh.
- Quyết định số 799/QĐ-BHXH ngày 24/07/2015 của Tổng Giám đốc
Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách
nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương.
- Quyết định số1133/QĐ-BHXH ngày 16/10/2015 về việc công bố TTHC
thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.
- Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của BHXH Việt Nam về
việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ
BHXH.
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- Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 của BHXH Việt Nam về
việc ban hành quy định về quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
- Quyết định số 1414/QĐ-BHXH ngày 04/10/2016 của Tổng Giám đốc
BHXH Việt Nam Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của BHXH địa phương.
4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
- BHXH: Bảo hiểm xã hội
- BHYT: Bảo hiểm y tế
- NLĐ: Người lao động
- Phòng TN&TKQ TTHC: Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC
- Phòng CĐBHXH: Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
a) Hưởng chế độ theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg
- Có 15 năm công tác thực tế trở lên;
- Tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp theo quy định tại Quyết định số
60/HĐBT ngày 01/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã
hết tuổi lao động (nam đủ 60 tuổi trở lên, nữ đủ 55 tuổi trở lên).
b) Hưởng chế độ theo Quyết định số 613/QĐ-TTg:
- Có thời gian công tác thực tế từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm:
- Đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động mà không thuộc diện
được tiếp tục hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
- Đã hết tuổi lao động (nam đủ 60 tuổi trở lên, nữ đủ 55 tuổi trở lên)

5.2

Thành phần hồ sơ
1. Đối với trường hợp hưởng trợ cấp hàng tháng
theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg:
a) Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng (bản
chính) do người đề nghị lập có xác nhận của chính
quyền nơi cư trú (đối với người đã ngừng hưởng trợ
cấp MSLĐ trước ngày 1/7/2000) hoặc Đơn đề nghị
hưởng trợ cấp mai táng phí (bản chính) do thân nhân
người đề nghị lập có xác nhận của chính quyền nơi cư
trú;

Bản
chính

x

Bản sao
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b) Hồ sơ hưởng trợ cấp mất sức lao động gồm có:
- Quyết định của cơ quan, đơn vị cho nghỉ việc vì mất
sức lao động (bản chính);
- Phiếu cá nhân đối với trường hợp tại mặt sau của
Quyết định nghỉ việc không ghi quá trình công tác
(bản chính);
- Biên bản giám định y khoa (trừ trường hợp nghỉ
việc vì mất sức lao động theo Nghị quyết 16-HĐBT
ngày 8/2/1982) (bản chính);
Đối với trường hợp có bản chính Bản trích lục hồ sơ
mất sức lao động của Bộ Lao động-Thương binh và
Xã hội thì được sử dụng thay cho hồ sơ mất sức lao
động nêu trên.
c) Quyết định thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động,
trường hợp không có quyết định này thì trong đơn đề
nghị của đối tượng có cam kết sau khi thôi hưởng trợ
cấp mất sức lao động hàng tháng không hưởng lại chế
độ trợ cấp bảo hiểm xã hội nào;
d) Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử đối với trường
hợp đề nghị hưởng trợ cấp mai táng
b) Đối với trường hợp hưởng trợ cấp hàng tháng
theo Quyết định số 613/QĐ-TTg:
a) Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng (Mẫu số
01- QĐ613, bản chính);
b) Trường hợp hồ sơ hưởng trợ cấp mất sức lao động
do cơ quan BHXH quản lý không có hoặc bị thiếu,
tùy theo từng trường hợp cụ thể người lao động nộp
bổ sung:
- Quyết định của cơ quan, đơn vị cho nghỉ việc vì mất
sức lao động (bản chính);
- Phiếu cá nhân đối với trường hợp tại mặt sau của
Quyết định nghỉ việc không ghi quá trình công tác
(bản chính);
- Biên bản giám định y khoa (trừ trường hợp nghỉ
việc vì mất sức lao động theo Nghị quyết 16-HĐBT
ngày 8/2/1982) (bản chính);
- Quyết định hoặc Thông báo thôi hưởng trợ cấp mất
sức lao động hàng tháng (bản chính).
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Đối với trường hợp có bản chính Bản trích lục hồ sơ
mất sức lao động của Bộ Lao động-Thương binh và
Xã hội thì được sử dụng thay cho hồ sơ mất sức lao
động nêu trên.
c) Trường hợp người bị phạt tù nhưng không được
hưởng án treo đã chấp hành xong hình phạt tù;
người bị Tòa án tuyên bố là mất tích trở về; người
xuất cảnh trở về định cư hợp pháp thì có thêm Giấy
chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù (bản sao
được chứng thực) hoặc Quyết định của Toà án
tuyên bố mất tích trở về (bản sao được chứng thực)
hoặc Quyết định trở về nước định cư hợp pháp (bản
sao được chứng thực).
5.3

x

x

Số lượng hồ sơ
01 bộ

5.4

Thời gian xử lý
30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả
Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận TN & TKQ TTHC hoặc qua dịch vụ bưu
chính

5.6

Lệ phí (nếu có)
Không

5.7
TT

B1

Quy trình xử lý công việc
Trình tự

Trách
nhiệm

Người đề nghị nộp hồ sơ trực tiếp
Người thụ
tại BHXH huyện hoặc gửi qua
hưởng
đường bưu điện đến BHXH huyện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả
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BHXH huyện tiếp nhận hồ sơ từ
người đề nghị, chuyển BHXH tỉnh

Bộ phận
TN &
TKQ
TTHC
huyện

BHXH tỉnh tiếp nhận hồ sơ từ
Phòng
người đề nghị hoặc từ BHXH CĐBHXH
huyện; giải quyết và trả hồ sơ đã giải
BHXH
quyết cho BHXH huyện
tỉnh

BHXH huyện tiếp nhận hồ sơ đã
giải quyết từ BHXH tỉnh để trả cho
người đề nghị

Bộ phận
TN &
TKQ
TTHC
huyện
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03
ngày

24
ngày

03
ngày

Sổ giao nhận
hồ sơ
Mẫu số 01

Quyết định
hưởng trợ
cấp hàng
tháng

Sổ giao
nhận hồ sơ

6. BIỂU MẪU
- Mẫu số 01-QĐ613; Mẫu số 02-QĐ 613 ban hành kèm theo công văn số
2834/BHXH-CSXH ngày 09/7/2010 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn
thực hiện trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010
của Thủ tướng Chính phủ đối với người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức
lao động hàng tháng;
- Mẫu số 01: Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả ban hành kèm
theo Quyết định số 999/QĐ-BHXH ngày 24/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH
Việt Nam quy định tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính
về BHXH, BHYT, BHTN;
- Sổ giao nhận hồ sơ (do BHXH huyện, BHXH tỉnh, thiết kế cho phù hợp).
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7. HỒ SƠ
TT
1

2

3

Văn bản lưu
Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả
kết quả đối với hồ sơ nhận tại
BHXH huyện
Hồ sơ đề nghị hưởng nêu tại mục
5.2 nêu trên; Quyết định hưởng
trợ cấp hàng tháng và Giấy tiếp
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đối
với hồ sơ nhận tại BHXH tỉnh.
Quyết định hưởng trợ cấp hàng
tháng.

Thời gian lưu

Trách nhiệm lưu
Bộ phận TN &
TKQ TTHC huyện

70 năm

Phòng TN& TKQ
TTHC tỉnh
BHXH Việt Nam

