BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1307 /BHXH-CĐBHXH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 22 tháng 8 năm 2019

V/v đôn đốc triển khai giao dịch điện tử
trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH

Kính gửi:
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ;
- Bảo hiểm xã hội quận, huyện.
Thực hiện Công văn số 3040/BHXH-CNTT ngày 20/8/2019 của Bảo hiểm
xã hội (BHXH) Việt Nam về việc đôn đốc triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh
vực thực hiện chính sách BHXH. Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng yêu cầu
Văn phòng, các phòng nghiệp vụ, BHXH quận, huyện khẩn trương, nghiêm túc
thực hiện các nội dung sau:
1. Triển khai giao dịch điện tử BHXH với cá nhân đối với các thủ tục
được quy định tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng
chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện
tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017, cụ thể các thủ tục:
- 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 tính khác.
- Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐTTg, 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)
Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính, Bộ phận Tiếp nhận và
Trả kết quả thuộc BHXH quận, huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, bộ phận
nghiệp vụ có liên quan tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thực hiện giao dịch
điện tử BHXH với cá nhân thực hiện các thủ tục nêu trên.
2. Phòng Chế độ BHXH, Bộ phận Chế độ BHXH thuộc BHXH quận,
huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, bộ phận nghiệp vụ có liên quan tuyên

truyền, hướng dẫn, đề nghị tất cả các đơn vị sử dụng lao động đang quản lý thực
hiện giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ ngắn hạn (ốm
đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe).
3. Nâng cao tỷ lệ giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách
BHXH để đến ngày 31/12/2019 đạt tỷ lệ tương đương với tỷ lệ giao dịch điện tử
thuộc lĩnh vực tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.
Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị kịp thời
phản ánh về BHXH thành phố Đà Nẵng (Phòng Chế độ BHXH) để được hướng
dẫn và phối hợp xử lý./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc; các Phó Giám đốc;
- Trang TTĐT BHXH TP ĐN;
- Lưu: VT, CĐBHXH.
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