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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 03

tháng 09 năm 2020

V/v thực hiện chi trả chế độ
ốm đau, thai sản, DSPHSK

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám
đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình giải quyết hưởng các
chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN; thời gian qua, đa số các đơn vị
sử dụng lao động đã thực hiện tốt việc lập hồ sơ giải quyết và chi trả chế độ ốm
đau, thai sản theo quy định tại Quyết định 166/QĐ-BHXH.
Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị sử dụng lao động thực hiện chưa đúng quy
định, hiện tượng sai tên thụ hưởng, sai tài khoản thụ hưởng, nhầm lẫn giữa tên tài
khoản thụ hưởng và tên tài khoản ngân hàng không phải đối tượng thụ hưởng.
Làm ảnh hưởng tới quyền lợi thụ hưởng chế độ ốm đau, thai sản của người lao
động, đồng thời làm gia tăng phí chuyển tiền ngân hàng và thời gian xử lý hồ sơ
giải quyết chế độ ốm đau, thai sản. Vì vậy Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai yêu cầu
các đơn vị sử dụng lao động thực hiện một số nội dung như sau:
1.Đối với các đơn vị thực hiện nhận kinh phí ốm đau, thai sản qua tài khoản
đơn vị để chi trả cho người lao động không có tài khoản cá nhân, thực hiện kê khai
chính xác thông tin tài khoản của đơn vị trên danh sách đề nghị hưởng chế độ ốm
đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu 01B-HSB).
Khuyến khích các đơn vị sử dụng lao động thực hiện việc chi trả ốm đau,
thai sản trực tiếp vào tài khoản cá nhân của người lao động theo tinh thần Quyết
định 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề
án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước,
học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội; Chỉ thị 22/CT-TTg
ngày 26/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ Về việc đẩy mạnh triển khai các giải
pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.
2. Đối với các đơn vị đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển tiền hưởng
chế độ ốm đau, thai sản trực tiếp vào tài khoản cá nhân người lao động, đơn vị thực
hiện cần lưu ý:
- Thực hiện kê khai chính xác tên tài khoản thụ hưởng, số tài khoản thụ
hưởng và ngân hàng, kèm theo chi nhánh ngân hàng trên danh sách đề nghị hưởng
chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu 01B-HSB).

- Không thực hiện kê khai tài khoản của người khác thay thế tài khoản của
đối tượng được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
trên mẫu 01B-HSB.
Việc kê khai nhầm lẫn, sai sót tài khoản cá nhân của người lao động thụ
hưởng các chế độ ốm đau, thai sản dẫn tới thời gian giải quyết chậm trễ, kéo dài,
phát sinh chi phí chuyển tiền nhiều lần đơn vị sử dụng lao động hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật nếu có tranh chấp, khiếu nại của người thụ hưởng.
BHXH tỉnh Đồng Nai đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện;
- Lưu: VT, KHTC.
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