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Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động 

 
 

Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội 

(BHXH) Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo 

hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản 

lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, 

nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng, tạo mọi sự thuận lợi cho các đơn vị sử 

dụng lao động (SDLĐ) và người lao động (NLĐ) khi thực hiện thủ tục chốt sổ 

bảo hiểm xã hội (BHXH) cho NLĐ nghỉ việc. Để tổ chức thực hiện tốt việc chốt 

sổ BHXH không nộp kèm sổ, BHXH tỉnh Khánh Hòa đề nghị các đơn vị SDLĐ 

phối hợp thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Kể từ ngày 01/5/2019 việc thực hiện chốt sổ BHXH cho NLĐ nghỉ việc 

không phải nộp kèm sổ BHXH. 

2. Đối với các trường hợp chốt sổ đơn vị nợ BHXH: Cơ quan BHXH chỉ 

thực hiện thủ tục giảm đóng trên phần mềm quản lý căn cứ vào hồ sơ báo giảm 

nghỉ việc (Mẫu D02-TS) do đơn vị SDLĐ gửi đến. Chỉ thực hiện chốt sổ BHXH 

khi đơn vị SDLĐ và NLĐ đã đóng đủ tiền BHXH theo quy định.  

Trường hợp đơn vị SDLĐ và NLĐ đề nghị chốt sổ nợ BHXH: Xác nhận sổ 

BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo đề nghị của 

người lao động bằng (Mẫu TK01-TS). 

3. Đối với các trường hợp chốt sổ đơn vị không nợ BHXH: Cơ quan BHXH 

căn cứ vào hồ sơ báo giảm nghỉ việc (Mẫu D02-TS) do đơn vị SDLĐ gửi đến, 

thực hiện chốt sổ BHXH, trả kết quả (tờ rời chốt sổ BHXH) về cho đơn vị SDLĐ 

thông qua dịch vụ bưu chính (phí chuyển phát do cơ quan BHXH chi trả), đơn vị 

SDLĐ có trách nhiệm bàn giao ngay cho NLĐ theo quy định. 

4. Đề nghị các đơn vị tăng cường tuyên truyền cho NLĐ khi nhận được kết 

quả (tờ rời chốt sổ BHXH) cần kiểm tra kỹ các thông tin liên quan, tổng thời gian 

đã tham gia BHXH, BHTN, nếu phát hiện có sự nhầm lẫn yêu cầu ngay đơn vị và 

cơ quan BHXH phối hợp kiểm tra, xử lý theo quy định, không gây phiền hà cho 

NLĐ. 

Hiện nay, BHXH tỉnh Khánh Hòa đang triển khai Hệ thống tương tác đa 

phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH với mục đích: 

Giúp NLĐ tự tra cứu thông tin thời gian tham gia BHXH, thời hạn sử dụng thẻ 

BHYT tại cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam tại địa chỉ 

https://baohiemxahoi.gov.vn/pages/default.aspx mục Tra cứu trực tuyến; thông 

báo việc đơn vị báo giảm đóng BHXH cho NLĐ; Thông báo số tiền đơn vị SDLĐ 



đã nộp. Vì vậy, đề nghị đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin, số điện thoại di động 

của người đại diện đơn vị và NLĐ theo các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 

788/BHXH-QLT ngày 18/4/2019 của BHXH tỉnh đã gửi các đơn vị. 

5. BHXH các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện, 

triển khai nội dung văn bản này đến các đơn vị SDLĐ trên địa bàn theo phân cấp 

thu. 

Đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp, hỗ trợ, trong quá trình thực hiện 

mọi vướng mắc liên hệ BHXH tỉnh qua (phòng Cấp sổ thẻ, số điện thoại 

0258.3810019; phòng Quản lý thu, số điện thoại 0258.3827446) và BHXH các 

huyện, thị xã, thành phố nơi đơn vị thực hiện đối chiếu thu nộp BHXH theo phân 

cấp để được hướng dẫn giải quyết./. 

 

Nơi nhận:                                                       KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                         PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Thông tin truyền thông; 

- Sở Nội vụ; 

- Sở LĐ-TB&XH;  

- Liên đoàn Lao động; 

- Đài PTTH Khánh Hòa; 

- Báo Khánh Hòa; 

- Giám đốc (báo cáo); 

- BHXH các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các phòng nghiệp vụ; 

- Đăng Trang Web BHXH tỉnh; 

- Lưu: VT, CST.        Lê Hùng Chính 
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