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THÔNG BÁO
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, 
trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

Thực hiện Quyết định số 599/QĐ-BHXH ngày 10/6/2021 của Bảo hiểm xã 
hội (BHXH) Việt Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện và không thực hiện tiếp 
nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

BHXH tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện theo Quyết định số 599/QĐ-
BHXH ngày 10/6/2021 kể từ ngày Quyết định có hiệu lưc thi hành (ngày 10 tháng 
6 năm 2021) thay thế Quyết định số 327/QĐ-BHXH ngày 03 tháng 3 năm 2020 của 
BHXH Việt Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, 
trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.  

Các danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải 
quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, được niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả TTHC của cơ quan BHXH cấp tỉnh, cấp huyện, trên Website 
BHXH Việt Nam (baohiemxahoi.gov.vn), BHXH tỉnh Khánh Hòa 
(khanhhoa.baohiemxahoi.gov.vn) và Cổng dịch công BHXH Việt Nam 
(dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn).

* Ngoài sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, việc nộp hồ sơ và nhận kết quả 
giải quyết TTHC còn có thể thực hiện thông qua các hình thức khác như: 

- Qua giao dịch điện tử;
- Qua các doanh nghiệp bưu chính mà cá nhân, tổ chức lựa chọn (không phải 

là doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích);
- Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội theo quy 

định.
Quá trình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc hoặc có ý kiến góp ý vui lòng 

gửi về BHXH tỉnh Khánh Hòa qua địa chỉ: Số 05 Huỳnh Thúc Kháng, phường Phước 
Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, số điện thoại 0258.3812523 hoặc địa 
chỉ thư điện tử: tthc@khanhhoa.vss.gov.vn; Tại BHXH các huyện, thị xã, thành phố 
vui lòng liên hệ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cơ quan BHXH 
các huyện, thị xã, thành phố.

mailto:tthc@khanhhoa.vss.gov.vn


BHXH tỉnh Khánh Hòa trân trọng thông báo đến các quý cơ quan, tổ chức, 
đơn vị sử dụng lao động và cá nhận được biết và thực hiện./.

( Đính kèm Quyết định số 599/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam)
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/cáo);
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND huyện, tx, tp;
- Các Phòng nghiệp vụ;
- BHXH huyện, TX, TP;
- Các đơn vị SDLĐ, tổ chức,cá nhân
trên địa bàn tỉnh;
- Phòng TT&PTĐT(đăngWeb);
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Hùng Chính



BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /QĐ-BHXH Hà Nội, ngày       tháng       năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

 giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện và không thực hiện
 tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2020 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam; 

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết về thủ tục hành chính 
qua dịch vụ bưu chính công ích; 

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Tổng Giám 
đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện và không thực hiện tiếp 
nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 327/QĐ-
BHXH ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về 
việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 
qua dịch vụ bưu chính công ích.



Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc 
Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 
- Bộ Thông tin và truyền thông (để b/c); 
- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; 
- Tổng Giám đốc (để b/c); 
- Các Phó Tổng Giám đốc; 
- Lưu: VT, VP. 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Hùng Sơn



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 

THỰC HIỆN VÀ  KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT 
QUA  DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

(Ban hành kèm theo Quyết định          /QĐ-BHXH ngày       /      /2021 của 
Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

      
ĐỐI TƯỢNG 
THỰC HIỆN
 THỦ TỤC

 HÀNH CHÍNHSTT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tổ chức Cá 
nhân

TIẾP 
NHẬN 
HỒ SƠ

TRẢ KẾT 
QUẢ GIẢI 

QUYẾT

I
Lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 
hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo 
hiểm y tế

1

Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm 
xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ 
bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

x x x x

2
Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh 
đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; 
cấp sổ bảo hiểm xã hội

x x x x

3
Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y 
tế đối với người chỉ tham gia bảo 
hiểm y tế

x x x x

4
Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin 
trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo 
hiểm y tế

x x x x

II Lĩnh vực Giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 
1 Giải quyết hưởng chế độ ốm đau x 0 x x
2 Giải quyết hưởng chế độ thai sản x x x x

3

Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng 
sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, 
thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp

x 0 x x

4 Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội 
một lần 0 x x x

5

Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp đối với 
trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp lần đầu

x x x x



6
Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp do thương 
tật, bệnh tật tái phát

0 x x x

7

Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp đối với 
trường hợp đã bị tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp, nay tiếp tục bị tai 
nạn lao động hoặc bệnh nghề 
nghiệp

x 0 x x

8 Giải quyết hưởng lương hưu, trợ 
cấp hàng tháng đối với cán bộ xã x x x x

9

Giải quyết hưởng trợ cấp một lần 
đối với người đang hưởng lương 
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng 
tháng ra nước ngoài để định cư và 
công dân nước ngoài đang hưởng 
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 
hàng tháng không còn cư trú ở Việt 
Nam

0 x x x

10 Giải quyết hưởng chế độ tử tuất x x x x

11

Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, 
trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng 
đối với người chấp hành xong hình 
phạt tù, người xuất cảnh trái phép 
trở về nước định cư hợp pháp, 
người được Tòa án hủy quyết định 
tuyên bố mất tích

0 x x x

12

Giải quyết chuyển hưởng sang địa 
bàn khác đối với người đang hưởng 
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 
hàng tháng và người chờ hưởng 
lương hưu, trợ cấp hàng tháng

0 x x x

13
Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết 
định, chấm dứt hưởng bảo hiểm xã 
hội

x x x x

14
Giải quyết hưởng trợ cấp hàng 
tháng theo Quyết định số 613/QĐ-
TTg

0 x x x

15
Giải quyết hưởng trợ cấp đối với 
nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được 
hưởng chế độ phụ cấp thâm niên 

0 x x x



trong lương hưu theo Nghị định số 
14/2020/NĐ-CP

III Lĩnh vực Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 

1

Người hưởng lĩnh chế độ bảo hiểm 
xã hội bằng tiền mặt chuyển sang 
lĩnh bằng tài khoản cá nhân và 
ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản 
cá nhân, hoặc thay đổi thông tin cá 
nhân

0 x x 0

2 Ủy quyền lĩnh thay các chế độ bảo 
hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp 0 x 0 0

3
Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo 
hiểm xã hội của người hưởng đã 
chết nhưng còn chế độ chưa nhận

0 x 0 0

IV Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế 

1
Thanh toán chi phí khám bệnh, 
chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở 
khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

x 0 x x

2 Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo 
hiểm y tế x 0 x x

3 Thanh toán trực tiếp chi phí khám, 
chữa bệnh bảo hiểm y tế 0 x 0 0

Ghi chú: 

(1) Quy định thực hiện được đánh dấu (x); không thực hiện được đánh dấu (0). 

(2) Ngoài sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, việc nộp hồ sơ và nhận kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính còn có thể thực hiện thông qua các hình thức khác như: 
Qua giao dịch điện tử; qua các doanh nghiệp bưu chính mà cá nhân, tổ chức lựa chọn 
(không phải là doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích) hoặc nộp hồ sơ và 
nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội theo quy định
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