
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:            /TB-BHXH TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng   3  năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa

Căn cứ Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 của Chính phủ về quy 
định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghĩ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp 
thâm niên trong lương hưu;

Căn cứ Công văn số 778/BHXH-CSXH ngày 11/3/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 14/2020/NĐ-CP về chế độ trợ cấp đối với 
nhà giáo đã nghĩ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu;

Căn cứ Quyết định số 2103/QĐ-BHXH ngày 06/6/2012 của Giám đốc Bảo hiểm 
xã hội Thành phố về việc ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế 
một cửa tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Chế độ BHXH, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ 
Chí Minh điều chỉnh Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa, như 
sau:

1. Đối với quy trình giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa lĩnh vực chế độ 
BHXH. Điều chỉnh 01 quy trình, gồm:

Quy trình giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng 
chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP, nộp hồ 
sơ tại BHXH quận huyện, (Quy trình 213).

2. Đối với Phiếu giao nhận hồ sơ (PGNHS), điều chỉnh 01 PGNHS như sau:
PGNHS 213
3. Ngày áp dụng: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh thống nhất áp dụng 

Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ đề cập ở Mục 1, kể từ ngày 20/3/2020.
4. Tổ chức thực hiện
- Phòng Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm phối hợp với nhà cung cấp phần 

mềm tiếp nhận hồ sơ, để điều chỉnh Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ nêu trên.
- Văn phòng, Các Phòng Nghiệp vụ có liên quan và Bảo hiểm xã hội quận, huyện 

chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai và thực hiện theo nội dung thông báo này.
- Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh cập 

nhật Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo quy định./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Giám đốc, các PGĐ BHXH TP.HCM;
- Chánh Văn phòng;
- Trưởng các Phòng Nghiệp vụ;
- Giám đốc BHXH các quận, huyện;
- Các đơn vị, tổ chức, cá nhân NLĐ (để áp dụng);
- Trang web BHXH TP.HCM;
- Lưu: VT, VP (PVT).

Phan Văn Mến
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Quy trình giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa
(đính kèm Thông báo số:              /TB-BHXH, ngày          /  3  /2020

của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh)

Quy trình giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được 
hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-
CP, nộp hồ sơ tại BHXH quận huyện (Phiếu giao nhận hồ sơ 213/…/CĐBHXH).

- Thời hạn trả kết quả: 12 ngày làm việc. 
- Sơ đồ:

- Diễn giải thời gian tiếp nhận, giải quyết:
+ Bước 1: Bộ phận TN-TKQ tại BHXH quận/huyện. Thời hạn 0,5 ngày làm việc.
+ Bước 2: Văn phòng, Bưu điện. Thời hạn 1 ngày làm việc.

+ Bước 2.1: Bưu điện. Thời hạn 0,5 ngày làm việc.
+ Bước 2.2: Văn phòng. Thời hạn 0,5 ngày làm việc.

+ Bước 3: Phòng Chế độ BHXH; Quản lý hồ sơ; Quản lý thu; Cấp sổ, thẻ. Thời 
hạn 9,5 ngày làm việc.

+ Bước 3.1: Phòng Quản lý hồ sơ. Thời hạn 0,5 ngày làm việc.
+ Bước 3.2: Phòng Chế độ BHXH. Thời hạn 01 ngày làm việc.
+ Bước 3.3: Phòng Quản lý thu. Thời hạn 2,5 ngày làm việc.
+ Bước 3.4: Phòng Cấp sổ, thẻ. Thời hạn 1,5 ngày làm việc.
+ Bước 3.5: Phòng Chế độ BHXH. Thời hạn 04 ngày làm việc.

+ Bước 4: Văn phòng. Thời hạn 0,5 ngày làm việc.
+ Bước 5: Phòng/Bộ phận KHTC, Bưu điện, Phòng Quản lý hồ sơ. Thời hạn 0,5 

ngày làm việc.
- Quy trình chi tiết:
Bước 1: Bộ phận TN-TKQ tại BHXH quận/huyện. Thời hạn 0,5 ngày làm 

việc.
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1.1. Hướng dẫn người hưởng kê khai, lập hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp 
theo quy định, lựa chọn hình thức nhận tiền tại cơ quan Bưu điện hoặc thông qua tài 
khoản ngân hàng.

1.2. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ phải đảm bảo đầy đủ thành phần, tính toàn vẹn 
của hồ sơ theo Phiếu giao nhận hồ sơ 213/…/CĐBHXH. Trường hợp hồ sơ không 
đúng, không đủ thành phần thì trả cho người nộp kèm theo Phiếu hướng dẫn hoàn 
thiện hồ sơ.

1.3. Truy cập vào Hệ thống lưu trữ điện tử tập trung theo địa chỉ: 
https://luutruhsdt.baohiemxahoi.gov.vn để rà soát, kiểm tra:

+ Trường hợp có dữ liệu hồ sơ hưu trí của người hưởng trên Hệ thống thì thực 
hiện số hóa hồ sơ giấy đã tiếp nhận để cập nhật vào Hệ thống các phần mềm nghiệp vụ 
và cơ sở dữ liệu, chuyển cho Bộ phận/Phòng Chế độ BHXH.

+ Trường hợp không có dữ liệu hồ sơ hưu trí trên Hệ thống thì trả lại hồ sơ và 
hướng dẫn người nộp hoàn thiện bổ sung hồ sơ để làm căn cứ giải quyết.

1.4. Chuyển hồ sơ cho Văn phòng.
1.5. Nhập thông tin giao, nhận hồ sơ trên phần mềm TNHS.
Bước 2: Văn phòng; Bưu điện. Thời hạn 01 ngày làm việc.
Bước 2.1. Bưu điện. Thời hạn 0,5 ngày làm việc.
Tiếp nhận bao bì hồ sơ do BHXH quận huyện bàn giao. Giao hồ sơ cho Văn 

phòng.
Bước 2.2. Văn phòng. Thời hạn 0,5 ngày làm việc.
a. Tiếp nhận hồ sơ từ BHXH quận/huyện chuyển đến. Hồ sơ không đúng, không 

đủ thành phần thì trả cho BHXH quận/huyện kèm theo Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ 
sơ.

b. Chuyển hồ sơ cho Phòng Chế độ BHXH.
c. Cập nhật thông tin giao, nhận hồ sơ vào phần mềm TNHS.
Bước 3: Phòng Chế độ BHXH; Quản lý hồ sơ; Quản lý thu; Cấp sổ, thẻ. Thời 

hạn 9,5 ngày làm việc.
Phòng Chế độ BHXH tiếp nhận hồ sơ từ Văn phòng chuyển đến để lập danh sách 

chuyển Phòng Quản lý hồ sơ rút hồ sơ hưu trí.
Bước 3.1. Phòng Quản lý hồ sơ. Thời hạn 0,5 ngày làm việc.
a. Tiếp nhận danh sách từ Phòng Chế độ BHXH và thực hiện rút hồ sơ gốc.
b. Chuyển danh sách kèm hồ sơ hưu trí cho Phòng Chế độ BHXH.
Bước 3.2. Phòng Chế độ BHXH. Thời hạn 01 ngày làm việc.
a. Nhận hồ sơ hưu trí từ Phòng Quản lý hồ sơ chuyển đến.
b. Thực hiện kiểm tra hồ sơ:
+ Truy cập vào Hệ thống các phần mềm nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, đối chiếu dữ 

liệu với hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP với 
dữ liệu hồ sơ hưu trí đang quản lý chi trả để xác định điều kiện hưởng trợ cấp theo quy 

https://luutruhsdt.baohiemxahoi.gov.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-14-2020-nd-cp-che-do-tro-cap-nha-giao-da-nghi-huu-chua-duoc-huong-phu-cap-tham-nien-433501.aspx
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định của Nghị định số 14/2020/NĐ-CP. Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết 
hưởng trợ cấp thì có văn bản trả lời người đề nghị và nêu rõ lý do.

+ Đối chiếu dữ liệu người hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-
TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo giải quyết không trùng đối 
tượng. Trường hợp đã hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg thì có văn 
bản trả lời người đề nghị.

c. Truy cập vào Hệ thống TCS đối chiếu thông tin dữ liệu với Bản quá trình đóng 
BHXH trên hồ sơ hưu trí, nếu:

c1. Trường hợp thông tin dữ liệu trên TCS và Bản quá trình đóng BHXH trong 
hồ sơ hưu trí khớp đúng, không sai sót thì thực hiện Bước 3.5.

c2. Trường hợp chưa có dữ liệu trên hệ thống TCS, dữ liệu chưa đầy đủ, sai sót 
chưa đảm bảo căn cứ giải quyết hưởng, thực hiện:

+ Tiến hành in Bản Quá trình tham gia BHXH từ Trung tâm lưu trữ hồ sơ điện tử 
theo địa chỉ: https://luutruhsdt.baohiemxahoi.gov.vn.

+ Nếu Trung tâm lưu trữ hồ sơ điện tử không có dữ liệu thì photo bản quá trình từ 
hồ sơ hưu trí.

+ Lập danh sách Nhà giáo kèm Bản Quá trình tham gia BHXH chuyển đến 
Phòng Quản lý thu thực hiện Bước 3.3.

c3. Trường hợp nếu thông tin cá nhân (họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính,... 
không có ngày và tháng sinh) không thống nhất giữa hồ sơ gốc và dữ liệu TST thì 
phòng Chế độ BHXH lập biểu Mẫu số 21-HSB chuyển phòng Quản lý thu điểu chỉnh 
để làm cơ sở giải quyết. 

d. Cập nhật thông tin giao, nhận hồ sơ vào phần mềm TNHS.
Bước 3.3. Phòng Quản lý thu. Thời hạn 2,5 ngày làm việc.
a. Tiếp nhận danh sách Nhà giáo kèm Bản Quá trình tham gia BHXH từ Phòng 

Chế độ BHXH.
b. Thực hiện kiểm tra, rà soát dữ liệu trên (TST), trường hợp không có dữ liệu 

hoặc dữ liệu không đầy đủ thì nhập bổ sung quá trình tham gia BHXH được quy định 
tính thâm niên nhà giáo tại Nghị định số 14/2020/NĐ-CP.

c. Chuyển danh sách Nhà giáo kèm Bản Quá trình tham gia BHXH đến Phòng 
Cấp sổ, thẻ.

d. Cập nhật thông tin giao, nhận hồ sơ vào phần mềm TNHS.
Bước 3.4. Phòng Cấp sổ, thẻ. Thời hạn 1,5 ngày làm việc.
a. Tiếp nhận danh sách Nhà giáo kèm Bản Quá trình tham gia BHXH từ Phòng 

Quản lý thu.
b. Thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin dữ liệu trên TST với thông tin trên hồ sơ 

hưu trí phải đảm bảo khớp đúng: thông tin cá nhân, thời gian đóng BHXH… và tổng 
thời gian đóng BHXH đã được giải quyết chế độ hưu trí:

- Trường hợp dữ liệu và hồ sơ chưa khớp đúng thì lập Phiếu đề nghị (Mẫu C02-TS) 
chuyển Phòng Quản lý thu kiểm tra, điều chỉnh ngay.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-14-2020-nd-cp-che-do-tro-cap-nha-giao-da-nghi-huu-chua-duoc-huong-phu-cap-tham-nien-433501.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-52-2013-qd-ttg-che-do-tro-cap-nha-giao-da-nghi-huu-205816.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-52-2013-qd-ttg-che-do-tro-cap-nha-giao-da-nghi-huu-205816.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-52-2013-qd-ttg-che-do-tro-cap-nha-giao-da-nghi-huu-205816.aspx
https://luutruhsdt.baohiemxahoi.gov.vn/
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- Trường hợp dữ liệu trên TST và hồ sơ khớp đúng thì thực hiện: cập nhật dữ liệu 
cấp lại, in tờ rời xác nhận quá trình BHXH, BHTN theo phương án BA, thu hồi tờ rời đã 
cấp trước đó (nếu có).

c. Chuyển danh sách Nhà giáo kèm Bản Quá trình tham gia BHXH, tờ rời sổ đến 
Phòng Chế độ BHXH.

d. Cập nhật thông tin giao, nhận hồ sơ vào phần mềm TNHS.
Bước 3.5. Phòng Chế độ BHXH. Thời hạn 04 ngày làm việc.
- Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Cấp sổ, thẻ chuyển đến (nếu có).
- Truy cập vào Hệ thống TCS đối chiếu thông tin dữ liệu trên TCS với Bản quá 

trình đóng BHXH nếu dữ liệu chưa đầy đủ, sai sót thì lập Mẫu số 21- HSB chuyển 
Phòng Quản lý thu; Sổ thẻ để thực hiện điều chỉnh dữ liệu (thời hạn 01 ngày).

- Giải quyết hưởng:
a. Truy cập vào Hệ thống TCS để kiểm tra, đối chiếu dữ liệu với hồ sơ hưu trí để 

xét duyệt, trình Lãnh đạo ký số: Quyết định về việc hưởng trợ cấp theo Nghị định số 
14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 của Chính phủ (02 bản trong đó: 01 bản lưu cùng hồ 
sơ hưu trí, 01 bản chuyển Văn phòng). 

Mức lương hưu làm căn cứ tính trợ cấp đối với nhà giáo hoặc thân nhân nhà giáo 
là mức lương hưu được điều chỉnh đến thời điểm tháng 03/2020 (thời điểm Nghị định 
số 14/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành).

Việc ký số hồ sơ thực hiện theo Công văn số 2214/BHXH-CĐ ngày 26/09/2019 
của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn ký số hồ sơ chế độ bảo hiểm xã 
hội.

b. Lập danh sách chi trả một lần: Căn cứ dữ liệu giải quyết hưởng trợ cấp, lập 
Danh sách C97-HD theo phân cấp với các hình thức: Chi trả qua tài khoản cá nhân, 
chi trả trực tiếp bằng tiền mặt, trình Ban Giám đốc ký số và chuyển đến Phòng/Bộ 
phận KHTC. 

c. Cập nhật thông tin giao, nhận hồ sơ vào phần mềm TNHS.
d. Chuyển hồ sơ hưu trí và Quyết định hưởng trợ cấp đến Phòng Quản lý hồ sơ 

lưu trữ.
Bước 4: Văn phòng. Thời hạn 0,5 ngày làm việc.
4.1. Tiếp nhận hồ sơ đã được giải quyết từ Phòng Chế độ BHXH (01 bản Quyết 

định hưởng trợ cấp). Đóng gói hồ sơ theo địa chỉ nơi cư trú của người lao động và ký 
tên niêm phong bao bì chuyển cho nhân viên Bưu điện.

4.2 Thực hiện chuyển Quyết định hưởng đã được ký số về phần mềm Tiếp nhận 
và Quản lý hồ sơ (Hướng dẫn thực hiện theo Công văn số 1392/CNTT-PM ngày 
21/11/2019 của Trung tâm Công nghệ Thông tin – BHXH Việt Nam).

4.3.  Cập nhật thông tin giao, nhận hồ sơ vào phần mềm TNHS.
Bước 5: Phòng/Bộ phận KHTC, Bưu điện, Phòng Quản lý hồ sơ. Thời hạn 

0,5 ngày làm việc.
5.1. Phòng/Bộ phận KHTC. Thời hạn 0,5 ngày làm việc.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-14-2020-nd-cp-che-do-tro-cap-nha-giao-da-nghi-huu-chua-duoc-huong-phu-cap-tham-nien-433501.aspx
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Hàng ngày vào Hệ thống để tiếp nhận Danh sách chi trả C97-HD từ Phòng Chế 
độ BHXH lập (theo quy định tại Quyết định 166/QĐ-BHXH).

5.2. Bưu điện.
a. Tiếp nhận hồ sơ đã giải quyết do cơ quan BHXH bàn giao. 
b. Chi trả trợ cấp cho người lao động: 
b1. Người lao động nhận trợ cấp bằng tiền mặt:
- Căn cứ Quyết định hưởng, văn bản ủy quyền (nếu có), CMND, CCCD và 

Danh sách C97-HD để chi tiền cho người hưởng.
- Đề nghị người lao động ký tên vào danh sách Danh sách C97-HD, đóng dấu 

đã chi tiền trên quyết định và trả lại cho người hưởng.
b2. Chi trả cho người lao động nhận tiền qua tài khoản: 
- Căn cứ thông tin trên danh sách C97-HD để thực hiện chuyển tiền vào tài 

khoản cho người hưởng. 
c. Thực hiện chi trả và lưu trữ chứng từ theo quy định tại Quyết định 166/QĐ-

BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam và Thực hiện tổ chức chi trả theo Hợp 
đồng đã ký kết với cơ quan BHXH.

5.3. Phòng Quản lý hồ sơ.
Tiếp nhận Quyết định hưởng trợ cấp từ Phòng Chế độ BHXH lưu trữ cùng hồ sơ 

hưu trí theo quy định./.



Phiếu giao nhận hồ sơ này áp dụng kể từ ngày 20/3/2020

Số Hồ sơ: 213/……………/CĐBHXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ
Loại hồ sơ: Giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ

phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP.
(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ: 12 ngày làm việc)

1. Ông (bà): ………………….………………………………..……… Mã huyện: ………………....
2. Số điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………………………...
3. Số CMND/Thẻ căn cước: …………………………Nơi cấp: ……….…Cấp ngày……/……/…....
4. Địa chỉ nhận trả kết quả hồ sơ qua bưu điện (nếu có): …………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
4. Đề nghị chi qua tài khoản: (Chủ tài khoản):…………….. ………………………………………….
Số tài khoản:…………………………….Ngân hàng:………………………………………………….
Chi nhánh/Phòng giao dịch:…………………………………………………………………………….

STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số 
lượng

I. Hồ sơ đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu:
1. Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo Mẫu số 01-NĐ14 (bản chính).

2. Bản photo quyết định hưởng hưu trí.

II. Hồ sơ đối với nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp nhưng chưa có giải quyết, đã chết từ 
ngày 01/01/2012 trở đi:

1. Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo Mẫu số 02- NĐ14 (bản chính).

2. Bản photo quyết định hưởng hưu trí.

3. 01 Bản photo Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử hoặc Quyết định của tòa án tuyên bố là đã 
chết  (mang theo bản chính để đối chiếu).

4. Văn bản ủy quyền theo Mẫu số 03-NĐ14 (bản chính); trường hợp chỉ có 1 thân nhân thì 
không cần văn bản ủy quyền này.

Lưu ý: 
- Người đang hưởng lương hưu, thân nhân người hưởng lương hưu chết nộp hồ sơ tại BHXH quận, 

huyện nơi cư trú.
- 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.

Ngày trả kết quả: …………/…………../………….. (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, ông (bà) chưa 
đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ)

……………, ngày…… tháng…… năm……
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Người nộp hồ sơ

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên)



Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 
TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ    /2020/NĐ-CP
(Đối với nhà giáo đề nghị hưởng trợ cấp theo Nghị định số    /2020/NĐ-CP)

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố………………….
Tên tôi là: ..........................................................................................................................
Số CMND (hoặc Số thẻ căn cước công dân): .....................................................................
Hiện cư trú tại (ghi rõ số nhà, xóm, xã, huyện, tỉnh): ............................................................
.........................................................................................................................................
Tên cơ quan, đơn vị công tác trước khi nghỉ hưu:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Hưởng chế độ hưu trí từ ngày … tháng .... năm ……
Nơi đang nhận lương hưu hàng tháng (ghi rõ số nhà, xóm, xã, huyện, tỉnh): .........................
.........................................................................................................................................
Có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục như sau:

Thời gian công tác Thời gian đề nghị 
tính trợ cấp Chức vụ, Đơn vị công tác Ghi chú

Từ tháng/năm Đến tháng/năm Năm Tháng   

      

      

      

Cộng:  … …   

Căn c Căn cứ quy định tại Nghị định số    /2020/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2020 của Chính phủ quy định 
chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu, tôi 
đề nghị được giải quyết hưởng trợ cấp theo quy định.
 

 …., ngày … tháng … năm …
Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 



Mẫu số 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ    /2020/NĐ-CP
(Đối với thân nhân của nhà giáo đã từ trần  đề nghị hưởng trợ cấp theo Nghị định số    /2020/NĐ-CP)

Tên tôi là: ..........................................................................................................................
Số CMND (hoặc Số thẻ căn cước công dân): .....................................................................
Hiện cư trú tại (ghi rõ số nhà, xóm, xã, huyện, tỉnh): ............................................................
Là (1)………………………….. của ông/bà …………………………………………….. đã được hưởng chế 
độ hưu trí từ ngày …. tháng …. năm ….. và từ trần ngày … tháng …. năm …….
Ông/Bà ………………………………………………………….. trước khi nghỉ hưu làm việc 
tại: ………………………………………………………. và trước khi từ trần nhận lương hưu 
tại: ……………………………………..và có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục 
như sau:

Thời gian công tác Thời gian đề nghị 
tính trợ cấp Chức vụ, Đơn vị công tác

Ghi
chú

Từ tháng/năm Đến tháng/năm Năm Tháng   

      

      

      

Cộng:  … …   

Căn Căn cứ quy định tại Nghị định số    /2020/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2020 của Chính phủ quy 
định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương 
hưu; đại diện cho gia đình, tôi đề nghị được giải quyết hưởng trợ cấp theo quy định đối với ông/bà 
……………………………….

Tôi xin thay mặt các thân nhân cam kết về nội dung kê khai và không để xảy ra tranh chấp về khoản 
tiền trợ cấp này, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 

 …., ngày … tháng … năm …
Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1) Quan hệ với nhà giáo đã từ trần (vợ, chồng, con...).
 



Mẫu số 03
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
GIẤY ỦY QUYỀN

I. NGƯỜI ỦY QUYỀN
Thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp một lần của ông (bà) (1)……………………………. đã từ trần ngày 
…/ …/ ….., có tên sau đây:
1. Ông (Bà) ……………………. Nam/Nữ, sinh ngày ….…/ ……../ ……; là (2) …………………;
2. Ông (Bà) ……………………. Nam/Nữ, sinh ngày ….…/ ……../ ……; là (2) …………………;
3. Ông (Bà) ……………………. Nam/Nữ, sinh ngày ….…/ ……../ ……; là (2) …………………;
4. Ông (Bà) ……………………. Nam/Nữ, sinh ngày ….…/ ……../ ……; là (2) …………………;

II. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Họ và tên: (3) …………………………………………………….. sinh ngày ……./ ………/ ………….
Số CMND/số căn cước công dân/hộ chiếu/: ……………………cấp tại ………………………….
cấp ngày .../ …./ ……… Nơi cư trú (ghi rõ số nhà, xóm, xã, huyện, tỉnh):
.........................................................................................................................................
Số điện thoại liên hệ: .........................................................................................................

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN
Lập tờ khai của thân nhân theo Mẫu số 02 và nhận tiền trợ cấp một lần theo Nghị định 

số     /2020/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2020 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã 
nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Chúng tôi cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền của mình và cam kết không 
khiếu nại về sau./.
 

…., ngày … tháng … năm … …., ngày … tháng … năm …

Xác nhận của chính quyền 
xã/thị trấn

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: 
(1) Ghi rõ họ và tên nhà giáo đã từ trần.
(2) Ghi rõ mối quan hệ với nhà giáo đã từ trần
(3) Ghi rõ họ và tên của người thay mặt cho các thân nhân đã nêu trong tờ khai của thân nhân.
(4) Các thân nhân, người được ủy quyền cho thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp một lần bắt buộc phải 

ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ.
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