
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 

 

Số:             /UBND-LĐTBXH 

V/v Tăng cường công tác thu và 

thu nợ BHXH, BHYT, BHTN 

trên địa bàn thành phố. 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Việt Trì, ngày      tháng 10 năm 2020 

 

Kính gửi:   

    - BHXH tỉnh Phú Thọ; 

 - Công an thành phố; 

- Liên đoàn lao động thành phốViệt Trì; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

  - Ủy ban nhân dân các xã, phường; 

- Các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. 
 

Thực hiện Văn bản số 4339/UBND-KGVX ngày 30/9/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường công tác thu và thu nợ BHXH, BHYT, 

BHTN trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, tình trạng trốn 

đóng, chậm đóng, nợ đọng hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm 

thất nghiệp (BHTN) hiện nay có chiều hướng gia tăng, diễn ra ở nhiều đơn vị 

doanh nghiệp trên địa bàn, ảnh hưởng trực tiếp đến quỹ BHXH, quỹ BHYT và 

quyền lợi của người lao động, người tham gia BHYT trên địa bàn thành phố.  

Để hạn chế tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng, đảm bảo lợi ích cho 

người lao động khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Đồng thời tăng cường việc 

chấp hành nghiêm pháp luật về BHXH, BHYT của các chủ sử dụng lao động. Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Trưởng các phòng, ban, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao 

thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm; 

có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, 

BHTN của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc quyền quản lý, thực hiện trích nộp 

đúng, đủ số tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp hàng tháng theo quy định. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, trong đó tập trung 

vào các hoạt động đối thoại chính sách với người lao động, người sử dụng lao 

động trong các doanh nghiệp. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung kiểm tra việc chấp 

hành pháp luật về lao động trong các doanh nghiệp nợ đóng BHXH, BHYT, 

BHTN với số tiền lớn, thời gian kéo dài, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người 

lao động; xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp cố tình trốn đóng, nợ đóng 

BHXH, BHYT, BHTN. 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành về thực hiện pháp luật BHXH, 

BHYT tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2020. 
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3. Công an Thành phố:  

Chỉ đạo các Đội nghiệp vụ phối hợp với phòng Lao động - TB&XH thành 

phố, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm và các 

hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ trật tự quản lý kinh tế và đảm bảo trật 

tự an toàn xã hội trên địa bàn (theo Quy chế phối hợp số 119/QCPH-CA-BHXH 

ngày 13/3/2018 giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ với Công an tỉnh Phú Thọ); 

xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN theo 

quy định của pháp luật. 

4. Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh. 

- Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các hình thức truyền thông, tuyên truyền 

về chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Công khai các thông tin thu nộp BHXH, 

BHYT, BHTN cho cá nhân người lao động. Thực hiện triệt để công tác cải cách 

thủ tục hành chính theo quy định của BHXH Việt Nam và đổi mới tác phong hành 

chính sang tác phong phục vụ, cung cấp dịch vụ thuận lợi nhất cho người tham 

gia và người thụ hưởng chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị của thành phố trong việc triển 

khai, tổ chức thực hiện các biện pháp, giải pháp thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN 

tại các doanh nghiệp. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tiến 

hành thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, xử lý các đơn vị chậm đóng, nợ đọng, không 

đóng BHXH, BHYT, BHTN. Chủ động có kế hoạch thanh tra chuyên ngành đóng 

BHXH, BHYT, BHYT đối với các đơn vị cố tình vi phạm, ảnh hưởng đến quyền 

lợi BHXH, BHYT của người lao động.  

- Kịp thời cung cấp thông tin và hồ sơ liên quan đối với đơn vị cố tình trốn 

đóng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan Liên đoàn Lao động khởi kiện 

theo quy định của pháp luật; gửi hồ sơ đề nghị cơ quan Công an xử lý đối với 

những đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về BHXH, BHYT, BHTN 

theo quy định của pháp luật. 

5. Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố chỉ đạo tổ chức công đoàn cơ sở 

giám sát việc thực thi pháp luật tại các doanh nghiệp, nâng cao chất lượng các 

buổi đối thoại tại nơi làm việc; thực hiện khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi 

phạm pháp luật về BHXH, BHYT gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp 

của người lao động. 

Phối hợp với phòng Lao động -TB&XH kiểm tra liên ngành về thực hiện 

pháp luật BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2020. 

6. Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan xác 

định tình trạng doanh nghiệp (hoạt động, ngừng hoạt động,…) để kịp thời đề xuất 

biện pháp giải quyết quyền lợi cho người lao động. 

7. Đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động trên địa bàn thành phố 

tăng cường tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp 
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luật về BHXH, BHYT, BHTN; bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích của người lao 

động theo quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các 

xã, phường và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố 

nghiêm túc thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 
- TT: TU, HĐND TP;                                                                           
- CT, các PCT (Ô.Luận); 
- CVP, các PCVP;  
- Lưu: VT, LĐTBXH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

 
Lê Công Luận 
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