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Số: 961/BHXH-BT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

V/v giao chỉ tiêu phấn đấu giảm số tiền còn phải thu BHXH,
BHYT, BHTN

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Theo báo cáo tính đến ngày 31/12/2018, tổng số tiền còn phải thu bảo hiểm xã hội
(BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 10.657 tỷ đồng, chiếm 3,1%
số phải thu. Để tiếp tục phấn đấu giảm số tiền còn phải thu BHXH, BHYT, BHTN xuống dưới
2,5% số phải thu, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, BHXH Việt Nam yêu cầu
BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:
1. Thường xuyên báo cáo, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo đơn vị sử
dụng lao động, cơ quan tài chính, cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT lập danh sách tham
gia và chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng thời hạn; phấn đấu giảm nợ hằng quý theo
chỉ tiêu được giao (biểu chi tiết đính kèm).
2. Hằng tháng, bám sát đơn vị sử dụng lao động đôn đốc, phấn đấu thu đủ số tiền phát
sinh phải thu trong tháng và số tiền còn phải thu của những tháng trước theo Thông báo kết quả
đóng BHXH, BHYT, BHTN.
3. Tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành đột xuất theo quy định và hướng dẫn tại
Công văn số 341/BHXH-BT ngày 30/01/2019 của BHXH Việt Nam về việc khai thác và sử dụng
chức năng tự động thanh tra chuyên ngành đóng đột xuất trên phần mềm TST; kiên quyết xử
phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN; Kịp thời lập hồ sơ đề
nghị khởi tố theo quy định tại Điều 216 Bộ luật Hình sự đối với những doanh nghiệp cố tình nợ
tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN.
4. Cập nhật liên tục kết quả thanh tra đột xuất trên phần mềm quản lý; tổng hợp, báo cáo
vướng mắc trong công tác đôn đốc thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN.
Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, phản ánh về BHXH Việt Nam xem xét, giải
quyết./.

Nơi nhận:

TỔNG GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Các Phó TGĐ;
- Các Vụ: TĐKT, TCKT, TTKT;
- Lưu: VT, BT (03b).
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