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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 BHXH một lần thuộc thẩm quyền của BHXH tỉnh.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG
- Quy trình này áp dụng đối với hoạt động thẩm định giải quyết hưởng trợ
cấp BHXH một lần thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH;
- Phòng Chế độ BHXH, Phòng TN&TKQTTHC và các phòng, cá nhân
liên quan 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 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 về việc ban hành Quy
định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.
- Quyết định 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 về việc ban hành quy định
quản lý chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp của BHXH Việt Nam.
- 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
- NSDLĐ: Người sử dụng lao động
- NLĐ: Người lao động
- Phòng TN&TKQTTHC: Phòng Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành
chính.
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- Phòng CĐBHXH: Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
NLĐ nếu có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong
các trường hợp sau:
a) NLĐ tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia
BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ
20 năm đóng BHXH thì được nhận BHXH một lần.
b) Đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH:
- Không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện;
- Tuổi đời: Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi làm việc trong điều kiện bình
thường; Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc
công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở
nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.
c) Ra nước ngoài để định cư;
d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng
như: ung thư; bệnh bại liệt; bệnh xơ gan cổ chướng; nhiễm HIV đã
chuyển sang giai đoạn AIDS; bệnh phong, lao và những bệnh khác mà có
mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên không có khả năng hồi
phục.
e) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ
quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân
dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; hạ
sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân
phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học
được hưởng sinh hoạt phí khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ
điều kiện để hưởng lương hưu.
f) Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng ra nước
ngoài để định cư.

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản
chín
h

Bản sao
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a) Sổ BHXH;
b) Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần theo mẫu số
14-HSB (bản chính);
c) Đối với người ra nước ngoài để định cư có thêm
một trong các giấy tờ sau:
- Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về
việc thôi quốc tịch Việt Nam;
- Bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc
công chứng của một trong các giấy tờ sau:
+ Hộ chiếu do nước ngoài cấp;
+ Thị thực của cơ quan nước ngoài có
thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh
với lý do định cư ở nước ngoài;
+ Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ
tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc
thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên
của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.
d) Trích sao hồ sơ bệnh án thể hiện người lao động
đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến
tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng,
bệnh phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai
đoạn AIDS;
e) Các bệnh mà có mức suy giảm khả năng lao động
từ 81% trở lên và không có khả năng hồi phục thì phải
có biên bản giám định y khoa theo mẫu số 2 của Hội
đồng giám định y khoa.
f) Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng
tháng ra nước ngoài định cư: hồ sơ hưởng lương hưu,
trợ cấp BHXH hàng tháng do cơ quan BHXH quản lý
5.3

Số lượng hồ sơ
01 bộ

5.4

Thời gian xử lý
Tối đa 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

x
x
x

x

x

x
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Phòng TN&TKQTTHC
5.6

Lệ phí (nếu có)
Không

5.7

Quy trình xử lý công việc
Trình tự

TT

B1

Trách
nhiệm

- Tiếp nhận hồ sơ theo quy định từ Phòng TN
NLĐ, thực hiện đối chiếu với bản &TKQTT
chính đối với thành phần hồ sơ là HC
bản chụp và trả lại bản chính cho
người sử dụng lao động. Viết Phiếu
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;
- Giao hồ sơ cho phòng CĐBHXH.

Thời
gian
01
ngày

Biểu
mẫu/Kết
quả
Mẫu số 01

Mẫu số 03

nhận hồ sơ từ phòng Phòng Chế 6 ngày Mẫu số 03
TN&TKQTTHC.
độ BHXH
- Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ về số
lượng, tính pháp lý, tính thống nhất,
đảm bảo đúng và đủ theo quy định;
nếu hồ sơ không đúng quy định thì
hướng dẫn cụ thể và chuyển lại
phòng TN&TKQTTHC (kèm theo
phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ).
- Thực hiện giải quyết hưởng BHXH
một lần:
+ Lập bản quá trình đóng BHXH
Mẫu số
và xét duyệt BHXH một lần.
04-HSB
-Tiếp

B2

+ Trình Giám đốc ra quyết định
hưởng BHXH một lần.
+ Xác nhận vào sổ BHXH theo
quy định về nội dung đã hưởng
BHXH một lần.

Mẫu số
07B-HSB
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+ Lập danh sách giải quyết
hưởng BHXH một lần để chuyển
phòng Kế hoạch-Tài chính

Mẫu số
21A-HSB

-Chuyển hồ sơ hưởng BHXH một
lần cho phòng TN&TKQTTHC
B3

- Tiếp nhận danh sách giải quyết Phòng Kế
hưởng trợ cấp BHXH một lần (mẫu hoạch-Tài
số 21A-HSB) từ Phòng CĐBHXH;
chính
- Thực hiện chế độ kế toán và chi trả
chế độ cho người lao động thông
qua đại lý chi trả.

3 ngày

B4

-Tiếp nhận hồ sơ hưởng BHXH do Phòng
Phòng Chế độ BHXH chuyển đến TN&TKQ
gồm 02 bộ: 01 bộ để lưu trữ, 01 bộ TTHC
trả cho người lao động (mỗi bộ gồm
có: Quyết định hưởng BHXH một
lần kèm theo bản quá trình đóng
BHXH và bản Quyết định điều
chỉnh, hủy quyết định hưởng BHXH
một lần (nếu có)).
- Hướng dẫn người lao động nhận
tiền ngay sau khi nhận hồ sơ tại đại
lý chi trả.
- Nhận lại hồ sơ chưa đảm bảo từ
phòng Chế độ BHXH cùng với
phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để
người nộp hoàn thiện theo quy định

1 ngày
(cùng
thời
gian ở
bước
3 với
phòng
KHTC
)

6. BIỂU MẪU
Quy trình này sử dụng các biểu mẫu:
- Mẫu số 14-HSB Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần
- 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;
- Mẫu số 03: Danh sách bàn giao hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính ban hành
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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;
7. KIỂM SOÁT HỒ SƠ
STT

Tên hồ sơ

Mã
Hiệu

1

Giấy tiếp nhận
hồ sơ và hẹn trả
kết quả

01

2

- Sổ BHXH
- Quyết định về
việc
hưởng
BHXH một lần
- Bản quá trình
đóng BHXH
- Quyết định về
việc điều chỉnh
chế độ BHXH
(nếu có)

Nơi lưu/tên cặp
Hồ sơ
Phòng
TN&TKQTTHC

Phòng
Mẫu số
TN&TKQTTHC
07B-HSB
Mẫu số
04-HSB
Mẫu số
06A-HSB

Trách
nhiệm

Thời gian
lưu

Chuyên
viên trực
tiếp lưu
trữ

Vô thời
hạn

Vô thời
hạn

