
CHẾ ĐỘ HƢỞNG HỒ SƠ HƢỞNG

I.

1. Làm việc trong điều kiện bình thường

Sổ bảo hiểm xã hội

Giấy ra viện đối với người điều trị nội trú hoặc giấy nghỉ việc hưởng chế độ BHXH

Giấy xác nhận của người sử dụng lao động về điều kiện làm việc (nếu làm việc trong môi trường 

độc hại, nguy hiểm, phụ cấp khu vực từ hệ số 0,7 trở lên)

2. Mắc bệnh cần điều trị dài ngày

Sổ bảo hiểm xã hội

Giấy ra viện hoặc phiếu hội chuẩn của bệnh viện thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

Sổ bảo hiểm xã hội

Giấy ra viện hoặc bản sao sổ y bạ (sổ theo dõi bệnh của bệnh viện) của con

Giấy xác nhận của người sử dụng lao động về nghỉ việc để chăm con

Khi mẹ hoặc bố đã hưởng hết 

thời gian quy định •  Khi cả bố và mẹ cùng làm chung một nơi

Sổ bảo hiểm xã hội

Giấy ra viện hoặc bản sao sổ y bạ (sổ theo dõi bệnh của bệnh viện) của con

Giấy xác nhận của người sử dụng lao động về việc nghỉ để chăm con ốm, trong đó nêu rõ người 

trước đó đã hưởng hết thời gian quy định

•  Khi bố và mẹ không làm cùng một nơi

Sổ bảo hiểm xã hội

Giấy ra viện hoặc bản sao sổ y bạ (sổ theo dõi bệnh của bệnh viện) của con

Giấy xác nhận của người sử dụng lao động về nghỉ việc để chăm con

Giấy xác nhận của người sử dụng lao động trước đó đã hưởng hết thời gian theo quy định

Ngoài ra
Hàng tháng hoặc hàng quý người sử dụng lao động gửi danh sách người lao động đề nghị hưởng 

chế độ ốm đau

Danh sách NLĐ hưởng chế độ ốm đau do BHXH duyệt

HỒ SƠ VÀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HƢỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BHXH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 815/QĐ-BHXH ngày 06/06/2007 của TGĐ BHXH Việt Nam)

A. CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, TRỢ CẤP DƢỠNG SỨC, PHỤC HỒI SỨC KHỎE

3. Chăm sóc con ốm đau

Chế độ ốm đau



II.

1. Khám thai, sảy thai, nạo hút thai, thai chết lưu, thực hiện kế hoạch hóa gia đình

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH hoặc giấy ra viện

2. NLĐ đang đóng BHXH mà sinh con

Sổ bảo hiểm xã hội thể hiện đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng đến 12 tháng trước khi sinh

Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con (nếu con hoặc mẹ chết sau khi sinh 

thì có thêm giấy chứng tử)

Ngoài ra:

NLĐ làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm, làm việc theo chế độ 3 ca, nơi có 

phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì có giấy xác nhận của NSDLĐ

NLĐ bị tàn tật hoặc bị tai nạn LĐ, BNN có tỷ lệ thương tật từ 21% trở lên thì có thêm bản sao giấy 

chứng nhận thương tật hoặc biên bản của Hội đồng Y khoa

3. Nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi

Sổ bảo hiểm xã hội thể hiện đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng đến 12 tháng trước khi sinh

Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con

Bản sao hồ sơ nhận con nuôi theo quy định của pháp luật

Giấy xác nhận của NSDLĐ về việc nghỉ việc nuôi con nuôi

4. Mẹ chết sau khi sinh, cha hoặc người trực tiếp nuôi con đến 4 tháng tuổi

• Cha và mẹ cùng tham gia BHXH

Sổ bảo hiểm xã hội của mẹ thể hiện đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng đến 12 tháng trước khi sinh

Sổ BHXH của người cha

Giấy xác nhận của NSDLĐ về việc nghỉ việc để nuôi con

Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con

Giấy chứng tử của mẹ

• Chỉ có mẹ tham gia BHXH

Sổ bảo hiểm xã hội của mẹ thể hiện đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng đến 12 tháng trước khi sinh

Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con

Giấy chứng tử của mẹ

Đơn của người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng (có xác nhận của chính quyền địa phương)

• Chỉ có cha tham gia BHXH

Chế độ thai sản



Sổ bảo hiểm xã hội của cha thể hiện đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng đến 12 tháng trước khi sinh

Giấy xác nhận của NSDLĐ về việc người cha nghỉ việc để nuôi con

Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con

Giấy chứng tử của mẹ

5. NLĐ thôi việc trước khi sinh hoặc nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi

Sổ bảo hiểm xã hội của mẹ hoặc của người nhận con nuôi thể hiện đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng 

đến 12 tháng trước khi sinh

Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con

Đơn của lao động nữ hoặc người lao động nhận con nuôi (có xác nhận của chính quyền địa 

phương)

Đối với NLĐ nhận con nuôi có thêm bản sao hồ sơ nhận con nuôi theo quy định

Ngoài ra
Hàng tháng hoặc hàng quý người sử dụng lao động gửi danh sách NLĐ đề nghị hưởng chế độ 

thai sản

Danh sách NLĐ hưởng chế độ thai sản do BHXH duyệt

III.

1. Phục hồi sức khỏe sau ốm đau

Danh sách NLĐ đề nghị hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau

Danh sách NLĐ hưởng trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau do BHXH duyệt

2. Phục hồi sức khỏe sau thai sản

Danh sách NLĐ đề nghị hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Danh sách NLĐ hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản do BHXH duyệt

3. Phục hồi sức khỏe sau điều trị TNLĐ, BNN

Danh sách NLĐ đề nghị hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị TNLĐ, BNN

Bản sao biên bản giám định y khoa hoặc bản sao quyết định hưởng chế độ TNLĐ, BNN

Danh sách NLĐ hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị TNLĐ, BNN do BHXH 

duyệt

I. 

Sổ BHXH của NLĐ đã xác định đóng BHXH đến tháng trước khi bị TNLĐ

Văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ của NSDLĐ

B. CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP, HƢU TRÍ, TỬ TUẤT

Chế độ tai nạn lao động

Trợ cấp dƣỡng sức, phục hồi sức khỏe



Biên bản điều tra TNLĐ (nếu bị tại nạn giao thông được xác định là TNLĐ thì phải có biên bản tai 

nạn giao thông, hoặc thêm hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú)

Giấy ra viện sau khi đã điều trị thương tật TNLĐ ổn định

Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của HĐ Giám định Y khoa

Bản quá trình đóng BHXH theo sổ BHXH

Quyết định hưởng trợ cấp TNLĐ hàng tháng hoặc trợ cấp 1 lần

II.

Sổ BHXH của NLĐ đã xác định đóng BHXH đến tháng trước khi điều trị BNN

Văn bản đề nghị giải quyết chế độ BNN của NSDLĐ

Biên bản xác định môi trường có yếu tố độc hại do cơ quan có thẩm quyền lập (có giá trị trong 24 

tháng kể từ ngày ký)

Giấy ra viện sau khi đã điều trị BNN ổn định, nếu không điều trị tại bệnh viện thì phải có giấy khám 

BNN hoặc phiếu hội chẩn (giấy ra viện hoặc giấy khám bệnh phải thể hiện điều trị bệnh thuộc danh 

mục BNN do Bộ Y tế quy định)

Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của HĐ Giám định Y khoa

Bản quá trình đóng BHXH theo sổ BHXH

Quyết định hưởng trợ cấp BNN hàng tháng hoặc trợ cấp 1 lần

III.

Hồ sơ đã hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN

Giấy ra viện sau khi điều trị ổn định thương tật, BNN cũ tái phát (hoặc bản sao hồ sơ điều trị 

thương tật, bệnh tật)

Đơn của NLĐ đề nghị giám định lại thương tật, bệnh tật

Biên bản giám định lại mức suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật tái phát

Quyết định điều chỉnh mức hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN của GĐ BHXH tỉnh, thành phố

IV.

HS TNLĐ hoặc BNN lần đầu hoặc TNLĐ hoặc BNN lần sau như quy định ở trên

Biên bản giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng LĐ của HĐ Giám định Y khoa

Quyết định hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN của GĐ BHXH tỉnh, thành phố

V.

1. Người đang đóng BHXH hàng tháng

Sổ BHXH của NLĐ đã xác định thời gian đóng BHXH đến tháng nghỉ việc

Quyết định nghỉ việc của NSDLĐ hoặc chấm dứt HĐLĐ, hoặc HĐLĐ hết hạn

Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của HĐ Giám định Y khoa

Chế độ bệnh nghề nghiệp

Hồ sơ hƣởng trợ cấp TNLĐ, BNN tái phát

Hƣởng trợ cấp TNLĐ, BNN của NLĐ đƣợc giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động

Hƣởng lƣơng hƣu hàng tháng



Bản quá trình đóng BHXH theo sổ BHXH

Bản điều chỉnh tiền lương đóng BHXH để tính hưởng BHXH

Quyết định hưởng chế độ hưu trí của GĐ BHXH

Sổ BHXH của NLĐ đã xác định thời gian đóng BHXH đến tháng nghỉ việc

Đơn đề nghị của NLĐ có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú

Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của HĐ Giám định Y khoa (nếu có)

Bản quá trình đóng BHXH theo sổ BHXH

Bản điều chỉnh tiền lương đóng BHXH để tính hưởng BHXH

Quyết định hưởng chế độ hưu trí của GĐ BHXH

• Người đang đóng BHXH:

Sổ BHXH của NLĐ đã xác định thời gian đóng BHXH đến tháng nghỉ việc

Quyết định nghỉ việc của NSDLĐ hoặc chấm dứt HĐLĐ, hoặc HĐLĐ hết hạn, hoặc quyết định phục 

viên

Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của HĐ Giám định Y khoa (nếu có)

Bản sao giấy định cư ở nước ngoài (nếu có)

Bản quá trình đóng BHXH theo sổ BHXH

Bản điều chỉnh tiền lương đóng BHXH để tính hưởng BHXH

Quyết định hưởng trợ cấp BHXH một lần của GĐ BHXH

• Đối với NLĐ bảo lưu thời gian đóng BHXH, hồ sơ giải quyết hưởng BHXH một lần thì có thêm 

đơn của NLĐ có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú

√  Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất hàng tháng

• Người đang đóng BHXH và người bảo lưu thời gian đóng BHXH (1)

Sổ BHXH của NLĐ đã xác định thời gian đóng BHXH đến tháng trước khi chết hoặc nghỉ việc

Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc quyết định của tòa án tuyên bố là đã chết

Tờ khai hoàn cảnh gia đình của thân nhân người chết

Bản quá trình đóng BHXH theo sổ BHXH

Nếu thân nhân mà người chết có trách nhiệm nuôi dưỡng khi còn sống nhưng không phải là con, 

vợ-chồng, bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ hoặc chồng thì có thêm giấy xác nhận của địa phương nơi người 

nuôi dưỡng cư trú

Nếu thuộc một trong các trương hợp sau thì hồ sơ có thêm:

4. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất

3. Hồ sơ hưởng BHXH một lần

2. Bảo lưu thời gian đóng BHXH



Biên bản điều tra TNLĐ, bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp nếu chết do TNLĐ, BNN

Giấy chứng nhận của nhà trường nơi đang học đối với trường hợp con từ đủ 15 tuổi đến đủ 18 

tuổi còn đi học

Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đối với người nhận chế độ 

(chỉ có thời hạn trong vòng 2 tháng)

• Thân nhân người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

Hồ sơ hưu trí hoặc trợ cấp BHXH hàng tháng

Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc quyết định của tòa án tuyên bố là đã chết

Tờ khai hoàn cảnh gia đình của thân nhân người chết

Trường hợp thân nhân người chết suy giảm khả năng lao động trên 81% hoặc từ 15-18 tuổi đang 

đi học thì hồ sơ thực hiện như thân nhân người đang làm việc chết

Quyết định hưởng trợ cấp tử tuất hàng tháng của GĐ BHXH

√ Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất 1 lần

• Người đang đóng BHXH và người bảo lưu thời gian đóng BHXH: hồ sơ thực hiện như tại (1)

• Thân nhân người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc quyết định của tòa án tuyên bố là đã chết

Hồ sơ hưu trí hoặc trợ cấp BHXH hàng tháng

Tờ khai hoàn cảnh gia đình của thân nhân người chết

Quyết định hưởng trợ cấp tử tuất một lần của GĐ BHXH

√  Người bảo lưu thời gian đóng BHXH

Sổ BHXH đã xác định thời gian đóng BHXH đến thời điểm dừng đóng

Đơn đề nghị hưởng BHXH của NLĐ có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú

Bản sao giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt tù hoặc quyết định trở về nước hoặc quyết 

định của tòa án tuyên bố mất tích trở về

Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của HĐ Giám định Y khoa (nếu có)

Bản quá trình đóng BHXH theo sổ BHXH

Bản điều chỉnh tiền lương đóng BHXH để tính hưởng BHXH

Quyết định hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp 1 lần của GĐ BHXH

√  Người đã hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

5. Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH 1 lần đối với người chấp hành xong hình phạt tù, xuất cảnh về nước, người bị tuyên bố 

mất tích trở về



Đơn đề nghị hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng có xác nhận của chính quyền địa 

phương sau khi chấp hành xong hình phạt hoặc trở về nước định cư hoặc tòa tuyên bố mất tích 

trở về

Bản sao giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt tù hoặc quyết định trở về nước hoặc quyết 

định của tòa án tuyên bố mất tích trở về

Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí hoặc hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng

Quyết định hưởng tiếp chế độ hưu trí, trợ cấp xã hội hàng tháng

6. Chuyển hồ sơ hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng

√  Người lao động bắt đầu hưởng chế độ

Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí hoặc hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng

Giấy giới thiệu trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng

Giấy giới thiệu di chuyển

√  Người lao động đang hưởng chế độ chuyển đến nơi khác

Đơn đề nghị gửi BHXH tỉnh, thành phố nơi đang hưởng chế độ

Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí hoặc hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng

Giấy giới thiệu trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng

Giấy giới thiệu di chuyển

VI.

Thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp hưởng trợ cấp BHXH 1 lần, 

TNLĐ, BNN và tử tuất

Thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với người hưởng chế độ hưu trí

Thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đơn đề nghị di chuyển hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng 

tháng

Thời gian giải quyết hƣởng BHXH


