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V/v thực hiện giải quyết chế độ

chính sách từ 01/9/2019

Lạng Sơn, ngày      tháng     năm 2019

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố.

Thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám 
đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành quy trình giải quyết hưởng các 
chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN (sau đây gọi là Quyết định số 
166/QĐ-BHXH); Công văn số 3040/BHXH-CNTT ngày 20/8/2019 của BHXH 
Việt Nam về đôn đốc triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực thực hiện chính 
sách BHXH. Để giải quyết chế độ chính sách cho người lao động trên địa bàn, 
BHXH tỉnh hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố (sau đây gọi chung 
là BHXH huyện) thực hiện một số nội dung từ ngày 01/9/2019, cụ thể như sau:

1. Thực hiện thủ tục di chuyển người đang hưởng lương hưu, trợ cấp 
hàng tháng đến địa bàn khác

Căn cứ điểm 1.2.2 khoản 1, Điều 2 Quy trình giải quyết hưởng các chế độ 
BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN ban hành kèm theo Quyết định số 
166/QĐ-BHXH: Phân cấp cho BHXH huyện làm thủ tục di chuyển hưởng lương 
hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp 
BHXH hàng tháng chuyển hưởng đến địa bàn khác.

2. Thực hiện giao dịch điện tử BHXH đối với cá nhân người lao động 
đối với các thủ tục sau:

- Giải quyết hưởng BHXH một lần;

- Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, 
trợ  cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư;

- Giải quyết hưởng chế độ tử tuất;

- Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH 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;

- Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp 
BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này 
đến tỉnh khác;
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- Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-
TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg;

- Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng 
chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg.

(Hướng dẫn chi tiết đăng tải tại địa chỉ https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn)

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Phòng Chế độ BHXH

Hướng dẫn thực hiện giải quyết di chuyển hưởng lương hưu, trợ cấp hàng 
tháng cho người đang hưởng trên hệ thống phần mềm TCS và giải quyết hồ sơ 
điện tử trong lĩnh vực chế độ BHXH.

3.2. Phòng Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.

- Hướng dẫn BHXH các huyện truy cập vào phần mềm để khai thác hồ sơ, 
làm căn cứ giải quyết chế độ BHXH cho người lao động theo Công văn số 
2812/BHXH-LT ngày 02/8/2019 BHXH Việt Nam về cấp tài khoản truy cập 
phần mềm lưu trữ hồ sơ điện tử.

- Thực hiện, hướng dẫn BHXH huyện các thủ tục hồ sơ và chế độ báo cáo 
theo quy định hiện hành.

3.3. Phòng Công nghệ thông tin

Thực hiện phân quyền cho Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC /Bộ 
phận Tiếp nhận trả kết quả giải quyết đăng nhập phần mềm TCS, hướng dẫn và 
xử lý vướng mắc liên quan đến phần mềm.

3.4. BHXH các huyện, thành phố
Tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn và triển khai thực hiện các nội dung nêu 

trên.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về BHXH tỉnh  để 

được hướng dẫn và thống nhất thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban GĐ BHXH tỉnh;
- Các phòng NV BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, CĐBHXH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nông Thị Phương Thảo
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