BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

Số: 434 /BHXH-TNTKQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2019

V/v thực hiện Quy trình giải quyết hưởng
các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH,
BHTN theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Đồng Nai.
Để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, với mục tiêu
tạo sự hài lòng và tạo thuận lợi tối đa cho người dân và đơn vị trong thực hiện chính
sách bảo hiềm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Ngày 31/01/2019,
Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 166/QĐ-BHXH
về việc ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ
BHXH, BHTN. Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đã đăng tải nội dung văn bản, mẫu
biểu và các văn bản liên quan tại Trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh Đồng Nai
theo địa chỉ https://bhxhdongnai.gov.vn/laws đồng thời niêm yết thủ tục hồ sơ, các
mẫu biểu theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Bảo
hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố.
Thời gian thực hiện các quy định trên từ ngày 01/05/2019.
Để đảm bảo kịp thời quyền lợi đối với người lao động, trước khi lập hồ sơ
giải quyết chế độ BHXH cho người lao động, BHXH tỉnh Đồng Nai đề nghị đơn vị
sử dụng lao động truy cập vào địa chỉ trang web BHXH Đồng Nai để tải Quyết định
số 166/QĐ-BHXH và các mẫu biểu để thực hiện. Nếu có vướng mắc phản ánh kịp
thời về Bảo hiểm xã hội tỉnh (qua Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành
chính, điện thoại 0251 2220928, 0251 3917472; Phòng Chế độ BHXH, điện thoại
0251 2220969) hoặc Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố nơi đăng ký tham
gia bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
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- BHXH huyện, thị xã, thành phố;
- Website BHXH tỉnh;
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