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Giải quyết trợ cấp BHXH một lần đối với người lao động đóng
BHXH bắt buộc, đã nghỉ việc bảo lưu thời gian đóng BHXH.
Số hồ sơ:

B-BXH-075919-TT

Cơ quan thống kê:

Bảo hiểm Xã hội Việt nam - Ban Thực hiện chính sách BHXH

Thông tin
Lĩnh vực:

Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện

Cơ quan có thẩm
quyền quyết định:

BHXH tỉnh, thành phố

Cơ quan trực tiếp thực BHXH tỉnh, thành phố
hiện TTHC:
Cách thức thực hiện:

Tại trụ sở BHXH tỉnh.

Thời hạn giải quyết:

15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí,
lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực
hiện TTHC:

Quyết định hưởng trợ cấp BHXH một lần

Các bước
Tên
Mô tả bước
bước
1. Bước : BHXH cấp huyện:
1:
- Cung cấp mẫu Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần (Mẫu số 14-HSB) cho
người lao động;
- Hướng dẫn người lao động lập hồ sơ;
2. Bước Người lao động nộp hồ sơ theo quy định cho BHXH cấp huyện nơi cư trú.
2:
3. Bước - BHXH cấp huyện: Tiếp nhận đủ hồ sơ từ người lao động, chuyển BHXH tỉnh, TP;
3:
nhận hồ sơ đã giải quyết từ BHXH tỉnh, TP để trả cho người lao động.
- BHXH tỉnh TP: Tiếp nhận hồ sơ từ BHXH cấp huyện để giải quyết; trả hồ sơ đã giải
quyết cho BHXH huyện.

Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
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1. Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính);
2. Quyết định nghỉ việc hoặc bản chấm dứt hợp đồng lao động hoặc đồng lao động hết hạn của
người sử dụng lao động hoặc quyết định xuất ngũ, phục viên (01 bản sao);
3. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần của người lao động (01 bản chính);
Số bộ hồ sơ:

01bộ.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
1. Mẫu số 14-HSB Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần của
người lao động

Văn bản qui định
Quyết định số
815/QĐ-BHXH ng...

Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều
kiện để thực hiện
TTHC:

Nội dung

Văn bản qui định

1. Chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;

Luật Bảo hiểm xã
hội

2. Sau 12 tháng nghỉ việc nếu không tiếp tục
đóng BHXH.

Luật Bảo hiểm xã
hội

TTHC liên quan (1)
Bộ(1)

Hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội
bắt buộc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Căn cứ pháp lý của TTHC (8)
Bộ(8)
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Luật Bảo hiểm xã hội
NGHỊ ĐỊNH SỐ 152/2006/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2006
HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO
HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC
Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ về thi hành
Luật Bảo hiểm xã hội đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm
công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân
Quyết định số 815/QĐ-BHXH ngày 6/6/2007 Quy định về hồ sơ và quy
trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao
động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số 02 /2009/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH Sửa
đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số
148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14 tháng 9 năm 2007 hướng
dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19
tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối
với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng
lương như đối với quân nhân, công an nhân dân
Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày
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14/9/2007 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2007/NĐ-CP về bảo hiểm
xã hội đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ
yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân
Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 hướng dẫn thực
hiện một số điều của Nghị định số 52/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính
phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã
hội bắt buộc
Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 9 năm 2008 sửa đổi,
bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007
về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP
ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của
Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Tài liệu gửi kèm (1)
MAU SO 14-HSB.doc 33,00 kB
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