
 

 

                BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH 

P. TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TTHC/BHXH Q,H…. 

                      Số :         /BB-TNTKQ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

TP.Hồ Chí Minh, ngày…… tháng….. năm 20… 

 

BIÊN BẢN  
Về việc tiếp nhận sổ BHXH quá 12 tháng người lao động không đến nhận tại đơn vị 

 

Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC/Bảo hiểm xã hội Q,H……… thực hiện tiếp 

nhận sổ BHXH đã xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN của người lao động đã nghỉ 

việc  nhưng sau 12 tháng không đến nhận, công ty chuyển trả bảo hiểm xã hội lưu trữ. 

I. BÊN GIAO: Công ty………………………….…….     Mã đơn vị:………... 

Chuyển trả sổ BHXH của người lao động đã nghỉ việc nhưng sau 12 tháng không 

đến nhận sổ:  

- Số lượng sổ giao BHXH: ………….. sổ, trong đó: 

+ Sổ BHXH cuốn:  …………. .. sổ. 

+ Sổ tờ bìa (mẫu mới):  ………. sổ. 

+ Đính kèm 02 bản danh sách đề nghị trả sổ BHXH và file dữ liệu danh sách (1). 

II. BÊN NHẬN: Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC/Bảo hiểm xã hội Q,H… 

Tiếp nhận sổ BHXH của đơn vị chuyển trả cho cơ quan Bảo hiểm xã hội lưu trữ: 

- Số lượng sổ BHXH thực tế nhận: ……………sổ, trong đó: 

+ Sổ BHXH cuốn:  ………….... sổ. 

+ Sổ tờ bìa (mẫu mới):  ………. sổ. 

+ Đính kèm danh sách sổ BHXH trả lại đơn vị do không đủ điều kiện tiếp nhận 

theo quy định do BHXH lập và sổ BHXH (nếu có). 

Nộp theo phiếu giao nhận hồ sơ số 309/ ……………/SO ngày …………………... 

Biên bản được lập thành 2 bản tại Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC (lưu tại 

phòng 01 bản và đơn vị lưu 01 bản) vào lúc ……..giờ,  ngày ….. tháng ….. năm 20…../. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

- Biên bản giao nhận sổ BHXH do đơn vị lập, ghi đầy đủ thông tin tại Mục I, ký xác nhận và đóng dấu của đơn vị. 

- (1) File dữ liệu danh sách đề nghị trả sổ BHXH do đơn vị lập bằng file Excel, font chữ Time New Roman, cỡ chữ 14 và 

chuyển qua địa chỉ email của cơ quan BHXH nơi nộp hồ sơ (theo danh sách email đính kèm). 

- Khi người lao động liên hệ nhận lại sổ, đề nghị đơn vị hướng dẫn người lao động lập hồ sơ theo PGNHS 314 nộp cho cơ 

quan BHXH để nhận lại sổ BHXH. 

BÊN GIAO BÊN NHẬN 

Mẫu 01-BB/GNS 


