BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số: 1120 /BHXH-CĐBHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày

25 tháng 7

năm 2019

V/v thực hiện
Quyết định số 166/QĐ-BHXH

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Bảo hiểm
xã hội (BHXH) Việt Nam về ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ
BHXH, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (Quyết định số 166/QĐBHXH), BHXH thành phố Đà Nẵng đề nghị các đơn vị sử dụng lao động kể từ
ngày 01/8/2019 thực hiện một số nội dung sau:
1. Lập thủ tục hồ sơ theo đúng biểu mẫu và thời gian quy định tại Quyết
định số 166/QĐ-BHXH nộp cho cơ quan BHXH nơi đơn vị đóng BHXH (thông
qua dịch vụ bưu điện) để được giải quyết.
2. Các đơn vị truy cập vào địa chỉ Website của BHXH thành phố Đà Nẵng
theo địa chỉ http://bhxhdanang.gov.vn/vanbanlist.aspx, dùng chức năng “Tìm
kiếm” (gõ 166) để tải Quyết định số 166/QĐ-BHXH và các biểu mẫu kèm theo.
3. Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử đối với
hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
đã được triển khai tại Công văn số 1977/BHXH-CĐBHXH ngày 27/11/2017 về
việc triển khai hệ thống Giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng
chế độ ngắn hạn của BHXH thành phố Đà Nẵng.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh
kịp thời về BHXH các quận, huyện hoặc BHXH thành phố Đà Nẵng để được
hướng dẫn giải quyết./.
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