
Phiếu giao nhận hồ sơ này áp dụng kể từ ngày  20/06/2016 

 

Số Hồ sơ: 106/……………/THU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 
Loại hồ sơ giao dịch điện tử: Ngưng tham gia BHXH 

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc) 
 

1. Tên đơn vị:  ......................................................................  Mã đơn vị: ...............................................   

2. Điện thoại:  ......................................................................  Email:  .....................................................  

3. Địa chỉ nhận trả kết quả hồ sơ qua bưu điện (nếu có):  ......................................................................  

STT Loại giấy tờ, biểu mẫu 
Số 

lượng 

1 
Quyết định/Văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc giải thể, chấm dứt hoạt 

động, chuyển địa phương khác hoặc Quyết định giải thể của đơn vị... (Bản sao) 
  

2 Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS, 01 bản)   

3 Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (01 thẻ/người)   

4 Chứng từ nộp tiền (Bản sao nếu có)   

Lưu ý:  
1. Đối với đơn vị giao dịch điện tử thành công nhưng không gửi kèm theo file hình ảnh mục 1, 4 thì in bảng kê 

nộp kèm các hồ sơ này và thẻ BHYT (nếu có) qua Bưu điện (phí Bưu điện VNPT do cơ quan BHXH trả). 

2. Chậm nhất ngày 15 của tháng cuối cùng trước khi chuyển đi, đơn vị lập danh sách các phát sinh tăng giảm 

(mẫu D02-TS) nộp cho cơ quan BHXH nơi đi 

3. Thu hồi thẻ BHYT còn giá trị sử dụng nộp cho cơ quan BHXH nơi đi trước ngày 1 của tháng báo giảm. 

Trường hợp không thu hồi được thẻ BHYT phải lập mẫu D02-TS tăng hết giá trị thẻ. 

4. Thanh toán đầy đủ tiền BHXH, BHYT, BHTN đến tháng chuyển đi, lập thủ tục chốt sổ và nộp hồ sơ giải 

quyết chế độ cho người lao động tại BHXH nơi đi dứt điểm đến thời điểm chuyển đi. Kịp thời đăng ký tham gia BHXH 

tại cơ quan BHXH nơi đến không chờ giải quyết xong những tồn tại với cơ quan BHXH nơi đi. 

5. Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện thì thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ cộng thêm 02 ngày cho mỗi lượt. 

 

 

GIAO BƯU ĐIỆN LÚC ……..GIỜ……….NGÀY……….THÁNG……….NĂM……… 
Kết quả (nếu có) sẽ được cơ quan BHXH trả qua Bưu điện. 

Ngày trả kết quả: …………/…………../…………..  

 

 

 ……………, ngày…… tháng…… năm……  

 Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Người nộp hồ sơ 

 (Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên) 

 

 

 



 

 

Tên đơn vị: 

        

 

 
 

 
Số, định danh: DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN 

  Địa chỉ: Số:…… Tháng ….. năm …... 

  
              

STT Họ và tên Số định danh 
Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, 

nơi làm việc 

Mức đóng 

Từ  

tháng, 

năm 

Ghi chú 
Tiền lương 

Phụ cấp 

CV 

TN 

VK 

(%) 

TN 

nghề 

(%) 

PC 

Khác 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Tăng                   

I.1 Lao động                   

                      

I.2 Mức đóng                   

  

 

                  

I.3 Bảo hiểm y tế                   

                      

I.4 Bảo hiểm thất nghiệp                   

                      

  Cộng tăng                   

II Giảm                   

II.1 Lao động                   

                      

II.2 Mức đóng                   

  

 

                  

II.3 Bảo hiểm y tế                   

                      

II.4 Bảo hiểm thất nghiệp                   

                      

  Cộng giảm                 

 

  
 

  PHẦN TỔNG HỢP                     

 

Tổng số tờ khai: 

 

 

Tổng số thẻ BHYT đề nghị cấp: 

   

 

Tổng số Sổ BHXH đề nghị cấp: Thời hạn từ: …./…./……… đến …../……./……. 

 

     

…….., Ngày ….. tháng ….. năm 20… 

 
NGƯỜI LẬP BIỂU 

  

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 


