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

KHÁNH HÒA

Số:           /KH-BHXH Khánh Hòa, ngày       tháng       năm 2021

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg về 
chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại 

dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ 
trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (SDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch 
COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (Nghị quyết số 116/NQ-CP), Quyết định số 28/QĐ-
TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện về chính sách hỗ 
trợ NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 
(Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg).

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Khánh Hòa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ 
thể như sau:

A . CĂN CỨ ĐỂ THỰC HIỆN
Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ NLĐ và người SDLĐ 

bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
Quyết định số 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện về 

chính sách hỗ trợ NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN.
Công văn số 3068/BHXH-CSXH ngày 01/10/2021 của BHXH Việt Nam về việc Triển 

khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (CV số 3068/BHXH-
CSXH).

B . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chủ động, kịp thời hỗ trợ, chia sẻ khó khăn 

đối với cả NLĐ và người SDLĐ; phát huy được vai trò của chính sách BHTN trong việc chăm 
lo bù đắp một phần thu nhập cho NLĐ do không có việc làm đồng thời là chỗ dựa cho người 
SDLĐ.

Việc xác định đối tượng hưởng là NLĐ và người SDLĐ tham gia BHTN đảm bảo kết 
hợp hài hòa nguyên tắc đóng - hưởng và nguyên tắc chia sẻ của BHTN.

Hỗ trợ trực tiếp và kịp thời cho NLĐ và người SDLĐ tham gia BHTN gặp khó khăn 
do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. NLĐ có thêm một khoản thu nhập để ổn định cuộc sống. 
Người SDLĐ có thêm một khoản kinh phí góp phần đảm bảo nguồn lực thực hiện các biện 
pháp phòng, chống dịch và duy trì, khôi phục sản xuất, kinh doanh, giúp tạo và duy trì việc làm, 
thu nhập cho NLĐ.

Phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo phân quyền, 
phân cấp của BHXH tỉnh, huyện. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tính tuân thủ quy 
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trình nghiệp vụ, tinh thần thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực thi 
công vụ của viên chức, lao động thuộc BHXH tỉnh (CCVC).

Trình tự thủ tục và tổ chức thực hiện chính sách phải thuận tiện, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính; thời gian thực hiện được rút ngắn tối đa để tạo thuận lợi cho người lao động sớm 
nhận được hỗ trợ chính sách, người sử dụng lao động được giảm mức đóng kịp thời hàng tháng.

Tăng cường các giải pháp kiểm soát, phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHTN.
C. NỘI DUNG THỰC HIỆN
I. Chính sách giảm đóng vào quỹ BHTN
1. Đối tượng áp dụng theo Điều 4 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg là người sử dụng 

lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm đang tham gia BHTN trước ngày 01/10/2021, 
không bao gồm các trường hợp sau:

1.1. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang 
nhân dân.

1.2. Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo 
quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự 
chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài 
chính của đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định số 60/2021/NĐ-CP)

1.3. Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.
2. Giảm mức đóng theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg: 

Từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng đang tham gia 
BHTN.

3. Thời gian thực hiện giảm mức đóng theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Quyết định số 
28/2021/QĐ-TTg là 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.

II. Chính sách hỗ trợ NLĐ
1. Đối tượng áp dụng theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg là:
1.1. NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (có tên trong danh sách 

tham gia BHTN của cơ quan BHXH). Không bao gồm các trường hợp sau:
1.1.1. NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 

xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.
1.1.2. NLĐ đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo 

đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP.
1.2. NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng 

làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng 
BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết 
định hưởng lương hưu hàng tháng.

1.3. Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.
2. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ một lần bằng tiền theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 

28/2021/QĐ-TTg. Mức hỗ trợ tính trên cơ sở thời gian đã đóng BHTN tại thời điểm ngày 
30/9/2021 nhưng chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN).
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Trường hợp NLĐ đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN nhưng đến ngày 30/9/2021 chưa 
có quyết định hưởng TCTN thì tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng để xác định mức hỗ trợ 
của NLĐ là tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng tại thời điểm ngày 30/9/2021.

Mức hỗ trợ cụ thể như sau:
2.1. Thời gian đóng BHTN dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.
2.2 Thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 

đồng/người.
2.3. Thời gian đóng BHTN từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 

đồng/người.
2.4. Thời gian đóng BHTN từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 

đồng/người.
2.5 Thời gian đóng BHTN từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 

đồng/người.
2.6. Thời gian đóng BHTN từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.
3. Thời hạn thực hiện:
3.1. Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ:
3.1.1. Đối với đơn vị sử dụng lao động (đơn vị):
a) Lập danh sách theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg: 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan BHXH gửi đến.
b) Lập danh sách theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg  

Chậm nhất đến hết ngày 10/11/2021.
3.1.2. Đối với người lao động đã dừng tham gia BHTN: Chậm nhất đến hết ngày 

20/12/2021.
3.2. Thời hạn thực hiện của cơ quan BHXH: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được danh sách NLĐ đúng, đủ thông tin. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận 
được danh sách, hồ sơ điều chỉnh thông tin của NLĐ.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Quy trình giảm đóng vào quỹ BHTN cho người sử dụng lao động
1. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính
1.1. Hướng dẫn đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng được giảm đóng gửi cơ 

quan BHXH 01 bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc được phân loại tự chủ tài 
chính theo quy định Nghị định số 60/2021/NĐ-CP.

1.2. Tiếp nhận thông báo theo Mẫu 01-TB/BHXH ban hành kèm theo CV số 
3068/BHXH-CSXH từ Phòng/Bộ phận Quản lý thu, chuyển các đơn vị.

1.3. Nhận hồ sơ nêu tại điểm 1.1 khoản 1 mục I Phần D từ đơn vị chuyển Phòng/Bộ 
phận Quản lý thu.

1.4. Thời hạn thực hiện: Ngay khi nhận được hồ sơ.
2. Phòng/Bộ phận Quản lý thu:
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2.1. Lập Mẫu 01-TB/BHXH ban hành kèm theo CV số 3068/BHXH-CSXH chuyển 
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Bộ phận TN - Trả KQ) để 
gửi đơn vị, hoàn thành trước ngày 05/10/2021.

2.2. Tiếp nhận bản sao văn bản tại điểm 1.1 khoản 1 Mục I Phần D từ Bộ phận TN - 
Trả KQ và căn cứ dữ liệu quản lý thu BHTN, xác định đơn vị được điều chỉnh mức đóng theo 
quy định tại Điều 4, Điều 5 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, thực hiện điều chỉnh ngay mức 
đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng tham gia 
BHTN.

2.3. Hàng tháng, trong khoảng thời gian từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022, 
điều chỉnh giảm mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng 
đang tham gia BHTN theo quy định.

II. Quy trình chi trả hỗ trợ NLĐ
1. Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính
1.1. Hướng dẫn đơn vị lập, cập nhật đầy đủ thông tin vào Mẫu số 02,  Mẫu số 03 ban 

hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg; NLĐ lập Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết 
định số 28/2021/QĐ-TTg theo quy định, như sau:

1.1.1. Đơn vị sử dụng lao động
a) Đối với NLĐ không thay đổi thông tin và thời gian đóng BHTN, NLĐ tự nguyện 

không nhận hỗ trợ, lập danh sách theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 
28/2021/QĐ-TTg gửi trực tuyến cho cơ quan BHXH trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được danh sách theo Mẫu số 01 do cơ quan BHXH gửi (danh sách Mẫu số 02 có thể 
gửi nhiều lần). Trường hợp đơn vị không giao dịch trực tuyến thì lập bản giấy, ký đóng dấu gửi 
cơ quan BHXH, gửi kèm bản mềm (file excel) vào địa chỉ email của cơ quan BHXH.

b) Đối với NLĐ có thay đổi thông tin nêu tại danh sách theo Mẫu số 01 ban hành kèm 
theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg lập danh sách theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết 
định số 28/2021/QĐ-TTg kèm hồ sơ theo quy định tại Điều 27 theo Quyết định số 595/QĐ-
BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam và khoản 31 Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-
BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam, danh sách có thể gửi nhiều lần, ký, đóng dấu và 
scan hồ sơ gửi cơ quan BHXH.

Thời hạn thực hiện: Chậm nhất đến hết ngày 10/11/2021 hoàn thành.
c) Trường hợp NLĐ chưa có số tài khoản cá nhân, đơn vị phối hợp với các ngân hàng 

hỗ trợ NLĐ mở tài khoản cá nhân. Link hướng dẫn mở tài khoản ATM online trực tuyến:
https://khanhhoa.baohiemxahoi.gov.vn/vanban/Pages/default.aspx?ItemID=9687&fbclid=Iw
AR1T6pYSwP4g_YX_ZiPrkMoQrv_fdEQ0sQVWyxOPafBxQMNogkC02S3MqRo

d) Sau ngày 30/11/2021, NLĐ chưa nhận được hỗ trợ thì thực hiện theo quy định tại 
khoản 2, Điều 3 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

1.1.2. Người lao động
a) NLĐ đang tham gia BHTN: Đối chiếu và bổ sung đầy đủ các thông tin trên danh 

sách theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg; trường hợp chưa 
khớp đúng thì cung cấp các căn cứ để xác định thông tin chính thức cho đơn vị.

Sau ngày 30/11/ 2021, NLĐ chưa nhận được hỗ trợ thì thực hiện theo quy định tại 
khoản 2 Điều 3 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

https://khanhhoa.baohiemxahoi.gov.vn/vanban/Pages/default.aspx?ItemID=9687&fbclid=IwAR1T6pYSwP4g_YX_ZiPrkMoQrv_fdEQ0sQVWyxOPafBxQMNogkC02S3MqRo
https://khanhhoa.baohiemxahoi.gov.vn/vanban/Pages/default.aspx?ItemID=9687&fbclid=IwAR1T6pYSwP4g_YX_ZiPrkMoQrv_fdEQ0sQVWyxOPafBxQMNogkC02S3MqRo
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b) Đối với NLĐ đã dừng tham gia BHTN: Đề nghị hưởng hỗ trợ theo Mẫu số 04 ban 
hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg gửi cơ quan BHXH nơi NLĐ có nhu cầu nhận 
hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

c) Nhận lại hồ sơ và Mẫu số 03 (nếu có) ban hành kèm theo Quyết định số 2192/QĐ-
BHXH ngày 10/12/2019 của BHXH Việt Nam (Quyết định số 2192/QĐ-BHXH) chuyển trả từ 
cơ quan BHXH khi có thông tin, hoặc thời gian đóng BHTN không đúng, đủ với dữ liệu của cơ 
quan BHXH đang quản lý; hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 27 theo Quyết định số 
595/QĐ-BHXH ngày 14/4/ 2017 của BHXH Việt Nam và khoản 31 Điều 1 Quyết định số 
505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam.

1.2. Tiếp nhận hồ sơ:
1.2.1. Từ đơn vị: danh sách theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 

28/2021/QĐ-TTg chuyển Phòng/Bộ phận Quản lý thu, danh sách theo Mẫu số 03 ban hành kèm 
theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg và hồ sơ kèm theo chuyển Phòng/Bộ phận Cấp sổ, Thẻ.

1.2.2. Từ NLĐ: Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg chuyển 
Phòng/Bộ phận Cấp sổ, Thẻ.

1.2.3. Từ các Phòng/Bộ phận nghiệp vụ:
a) Phòng/Bộ phận Quản lý thu: danh sách theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết 

định số 28/2021/QĐ-TTg kèm Mẫu 01-TB/BHXH ban hành kèm theo Công văn này, Mẫu số 
03 ban hành kèm theo Quyết định số 2192/QĐ-BHXH (nếu có).

b) Phòng/Bộ phận Cấp sổ, thẻ: Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 2192/QĐ-
BHXH (nếu có).

c) Phòng/Bộ phận Chế độ BHXH: danh sách theo Mẫu 03a/BHXH ban hành kèm theo 
Công văn này, Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 2192/QĐ-BHXH (nếu có).

 d) Trường hợp nhận hồ sơ giấy thì scan hồ sơ, cập nhật vào phần mềm tiếp nhận hồ 
sơ, chuyển cho Phòng/Bộ phận nghiệp vụ.

1.3. Chuyển đơn vị: Mẫu 01-TB/BHXH ban hành kèm theo Công văn này, danh sách 
theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, danh sách theo Mẫu 
03a/BHXH kèm theo Công văn này, Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 2192/QĐ-
BHXH (nếu có).

1.4. Chuyển NLĐ đã dừng tham gia BHTN: Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 
số 2192/QĐ-BHXH.

1.5. Thời hạn thực hiện: Ngay khi nhận được hồ sơ.
1.6. Cách thức giao dịch
a) Trực tuyến thông qua: Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của BHXH 

Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN, ứng dụng BHXH số (VssID).
b) Thông qua dịch vụ bưu chính.
c) Trực tiếp tại cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện.
2. Phòng/Bộ phận Quản lý thu
2.1. Rà soát, kiểm tra dữ liệu do Trung tâm Công nghệ thông tin - BHXH Việt Nam 

gửi, kiểm tra, đối chiếu các trường hợp có quá trình hưởng TCTN theo cảnh báo của Trung tâm 
Công nghệ thông tin.
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2.2. Lập danh sách theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-
TTg kèm Mẫu 01-TB/BHXH ban hành kèm theo Công văn này, chuyển Bộ phận TN – Trả KQ 
để gửi đơn vị trước ngày 05/10/2021.

2.3. Nhận danh sách theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-
TTg từ Bộ phận TN – Trả KQ, đối chiếu thông tin với dữ liệu quản lý:

2.3.1. Trường hợp đúng, đủ thông tin thì lập danh sách theo Mẫu 02a/BHXH ban hành 
kèm theo CV số 3068/BHXH-CSXH chuyển Phòng/Bộ phận Chế độ BHXH trong thời hạn 01 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách theo Mẫu số 02.

2.3.2. Trường hợp không đúng, đủ thông tin thì lập danh sách theo Mẫu số 03 ban hành 
kèm theo Quyết định số 2192/QĐ-BHXH, chuyển Bộ phận TN - Trả KQ để trả đơn vị trong 
thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo 
Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg do đơn vị chuyển đến.

2.4. Nhận danh sách theo Mẫu số 03, Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 
28/2021/QĐ-TTg kèm hồ sơ điều chỉnh thông tin, thời gian đóng BHTN đã được Giám đốc 
BHXH tỉnh/huyện phê duyệt từ Phòng/Bộ phận Cấp sổ, thẻ; cập nhật vào phần mềm quản lý 
thu - sổ, thẻ; lập danh sách theo Mẫu 02a/BHXH ban hành kèm theo Công văn này, danh sách 
theo Mẫu 02b/BHXH ban hành kèm theo Công văn này chuyển Phòng/Bộ phận Chế độ BHXH 
trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của Phòng/bộ phận Cấp sổ, thẻ.

2.5. Chủ trì, phối hợp với Phòng/Bộ phận Chế độ BHXH giải quyết các trường hợp 
không đúng, đủ thời gian đóng BHTN chưa hưởng TCTN của NLĐ trình Giám đốc BHXH 
tỉnh/huyện phê duyệt.

3. Phòng/Bộ phận Cấp sổ, thẻ
3.1. Nhận Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg từ Bộ phận 

TN - Trả KQ, thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin với dữ liệu quản lý, nếu đúng, đủ thì lập 
danh sách theo Mẫu 02b-BHXH ban hành kèm theo CV số 3068/BHXH-CSXH chuyển 
Phòng/Bộ phận Chế độ BHXH trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Mẫu số 
04 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

3.2. Trường hợp Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg không 
đúng, đủ thông tin, hoặc thời gian đóng BHTN thì lập Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết 
định số 2192/QĐ-BHXH, chuyển Bộ phận TN - Trả KQ để trả NLĐ trong thời hạn 01 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận được Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

3.3. Nhận danh sách theo Mẫu số 03, Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 
28/2021/QĐ-TTg kèm hồ sơ điều chỉnh thông tin, hoặc thời gian đóng BHTN theo quy định, 
thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin với dữ liệu quản lý; nếu đúng, đủ, trình Giám đốc BHXH 
tỉnh/huyện phê duyệt; chuyển Phòng/Bộ phận Quản lý Thu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận danh sách theo Mẫu số 03, Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 
28/2021/QĐ-TTg.

3.4. Chủ trì, phối hợp với Phòng/Bộ phận Chế độ BHXH giải quyết các trường hợp 
không đúng, đủ thời gian đóng BHTN chưa hưởng TCTN của NLĐ trình Giám đốc BHXH 
tỉnh/huyện phê duyệt.

3.5. Thực hiện điều chỉnh, cấp, đổi sổ BHXH trả cho NLĐ theo quy định đối với trường 
hợp điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH.

4. Phòng/bộ phận Chế độ BHXH



7

4.1. Tiếp nhận danh sách theo Mẫu 02a/BHXH, danh sách theo Mẫu 02b/BHXH ban 
hành kèm theo CV số 3068/BHXH-CSXH từ Phòng/Bộ phận Quản lý thu; danh sách theo Mẫu 
02b/BHXH ban hành kèm theo CV số 3068/BHXH-CSXH từ Phòng/Bộ phận Cấp sổ, thẻ; cập 
nhật vào phần mềm quản lý chính sách, kiểm tra đối chiếu với dữ liệu hưởng lương hưu, hưởng 
hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/Qđ-TTg.

4.2. Xét duyệt và lập danh sách NLĐ đang tham gia BHTN được hưởng hỗ trợ Mẫu 
03a/BHXH ban hành kèm theo CV số 3068/BHXH-CSXH, Danh sách NLĐ đã dừng tham gia 
BHTN hưởng hỗ trợ danh sách theo Mẫu 03b/BHXH ban hành kèm theo CV số 3068/BHXH-
CSXH theo từng hình thức chi trả và trình Giám đốc BHXH huyện/tỉnh phê duyệt chuyển 
Phòng/Bộ phận Kế hoạch - Tài chính.

4.3. Chuyển danh sách theo Mẫu 03a/BHXH ban hành kèm theo CV số 3068/BHXH-
CSXH cho bộ phận TN - Trả KQ để trả đơn vị.

4.4. Trường hợp NLĐ không thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ thì lập Mẫu số 03 ban hành 
kèm theo Quyết định số 2192/QĐ-BHXH chuyển Bộ phận TN – Trả KQ để trả NLĐ.

4.5. Thời hạn thực hiện: trong thời gian 01 ngày làm việc.
4.6. Phối hợp với Phòng/Bộ phận Quản lý thu, Cấp Sổ - thẻ giải quyết các trường hợp 

không đúng, đủ thời gian đóng BHTN của NLĐ đã hưởng TCTN.
5. Phòng/Bộ phận Kế hoạch – Tài chính
5.1. Tiếp nhận danh sách theo Mẫu 03a/BHXH, Mẫu 03b/BHXH ban hành kèm theo 

CV số 3068/BHXH-CSXH từ Phòng/Bộ phận Chế độ BHXH, chi trả cho NLĐ.
Đối với NLĐ nhận qua tài khoản cá nhân: phối hợp với ngân hàng đối chiếu thông tin, 

số hiệu tài khoản, nếu đúng thực hiện chuyển tiền vào tài khoản cho NLĐ ngay trong ngày nhận 
được danh sách, chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo.

5.2. Trường hợp thông tin tài khoản của NLĐ không đúng, liên hệ để thông báo cho 
NLĐ biết và tiếp nhận lại thông tin điều chỉnh tài khoản của NLĐ, cập nhật thông tin đúng để 
chi trả.

5.3. Quyết toán kinh phí hỗ trợ
a) BHXH huyện: Tổng hợp số liệu phải trả, thực trả, còn phải trả chế độ “Hỗ trợ NLĐ 

tham gia BHTN theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg” vào các báo cáo: Mẫu số 4-CBH (Báo 
cáo chi chế độ BHXH, phần chi BHTN) quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 
31/01/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành quy trình giải quyết hưởng 
các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN; Mẫu số B08a-BH (Báo cáo tình hình kinh 
phí và quyết toán kinh phí chi BHXH, BHTN) quy định tại Thông tư số 102/2018/TT-BTC 
ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán BHXH để quyết toán với BHXH tỉnh.

b) BHXH tỉnh: Thực hiện quyết toán theo niên độ quyết toán thường kỳ cho BHXH 
huyện khi đơn vị cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. Lập 
báo cáo tổng hợp chi trả hỗ trợ NLĐ tham gia BHTN vào mẫu 4-CBH ban hành kèm theo Quyết 
định số 166/QĐ-BHXH do BHXH tỉnh quản lý và căn cứ báo cáo mẫu 4-CBH ban hành kèm 
theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH do Bộ phận Kế hoạch – Tài chính các huyện gửi đến để 
tổng hợp báo cáo toàn tỉnh, chuyển Phòng Chế độ BHXH.

III. Chế độ báo cáo
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1. BHXH tỉnh Khánh Hòa Báo cáo kết quả giải quyết và chi trả chính sách hỗ trợ NLĐ, 
đơn vị theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg về BHXH Việt Nam:

- Trước ngày 15/10/2021: Phòng Quản lý thu báo cáo theo Mẫu 10/BHXH  ban hành 
kèm theo CV số 3068/BHXH-CSXH về Ban Quản lý Thu – Sổ, Thẻ.

- Trước 17h00 hàng ngày gửi:
+ Phòng Chế độ BHXH báo cáo Mẫu 04b/BHXH, Mẫu 05b/BHXH ban hành kèm 

theo CV số 3068/BHXH-CSXH về qua Ban Thực hiện chính sách BHXH).
+ Phòng Quản lý thu và Phòng Cấp sổ thẻ báo cáo theo Mẫu 07b/BHXH, Mẫu 

08b/BHXH ban hành kèm theo CV số 3068/BHXH-CSXH về qua Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ.
+ Phòng Kế hoạch - Tài chính Mẫu 09b/BHXH ban hành kèm theo CV số 

3068/BHXH-CSXH về Vụ Tài chính – Kế toán.
2. BHXH huyện, thị xã, thành phố và các phòng nghiệp vụ liên quan Báo cáo kết quả 

giải quyết và chi trả chính sách hỗ trợ NLĐ, đơn vị theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg về 
BHXH tỉnh Khánh Hòa theo đường line:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uj4O5jiX66Kkwk-
F7iM0agM0HaX24dX7/edit#gid=1775928448

Yêu cầu Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH các huyện, 
thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 116/NQ-
CP; Quyết định số 28/QĐ-TTg; CV số 3068/BHXH-CSXH và nội dung Kế hoạch này. Đồng 
thời phổ biến đến toàn thể CCVC thuộc đơn vị quản lý./.

Nơi nhận:
- Tỉnh ủy Khánh Hòa (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Lao động – TB và XH;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Báo Khánh Hòa;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Lãnh đạo BHXH tỉnh;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Văn phòng;
- BHXH các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, QLT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Hùng Chính

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uj4O5jiX66Kkwk-F7iM0agM0HaX24dX7/edit#gid=1775928448
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uj4O5jiX66Kkwk-F7iM0agM0HaX24dX7/edit#gid=1775928448
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