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BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN

Số:           /BHXH-QLT
V/v chấn chỉnh việc thực hiện 
Công văn số 3045/BHXH-BT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày         tháng 03 năm 2020

   Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các huyện                         
        

Thực hiện Công văn số 324/BHXH-BT ngày 06/02/2020 của Bảo hiểm xã hội 
(BHXH) Việt Nam về việc nghiệm thu kết quả thực hiện theo Công văn 3045/BHXH-
BT; Công văn số 563/BHXH-BT ngày 25/02/2020 của BHXH Việt Nam về việc chấn 
chỉnh việc thực hiện Công văn số 3045/BHXH-BT. 

Ngày 07/02/2020 BHXH tỉnh Lạng Sơn đã tổng hợp hồ sơ của BHXH các 
huyện và thực hiện nghiệm thu hồ sơ triển khai việc rà soát, điều tra, khai thác đối 
tượng năm 2019 theo Công văn 3045/BHXH-BT tại Ban Thu - BHXH Việt Nam, qua 
kết quả nghiệm thu còn có một số hạn chế như sau:  

Nhiều biên bản làm việc với đơn vị sử dụng lao động ghi không đầy đủ các tiêu 
chí, không ghi số lao động quyết toán thuế, số lao động thực tế tại đơn vị, không xác 
định được số lao động phải khai thác, không có ý kiến của đơn vị sử dụng lao động, ý 
kiến của tổ công tác chưa rõ ràng hoặc không có ý kiến của đơn vị sử dụng lao động. 

Một số huyện thực hiện lập Biên bản làm việc về việc đóng BHXH, BHYT, 
BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động không đúng mẫu theo Công văn 
3045/BHXH-BT, thành phần tổ công tác làm việc với đơn vị sử dụng lao động ký 
chưa đủ thành phần, chủ yếu chỉ có chữ ký của cơ quan BHXH và đơn vị sử dụng lao 
động.

 Chưa có văn bản gửi cơ quan Thuế đề nghị phối hợp trong việc rà soát các đơn 
vị không đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, đơn vị không có tại 
địa chỉ kinh doanh. 

Việc cập nhật kết quả rà soát vào phần mềm TST của một số huyện chưa cập 
nhật hoặc cập nhật chưa đầy đủ.

Để khắc phục các hạn chế nêu trên nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công 
văn 3045/BHXH-BT trong thời gian tới, nhằm phấn đấu đạt chỉ tiêu khai thác, phát 
triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN của BHXH Việt Nam giao năm 2020. 
BHXH tỉnh yêu cầu BHXH các huyện thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với BHXH các huyện chưa tham mưu thành lập Ban chỉ đạo phát triển 
đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN thì khẩn trương tham mưu cho UBND 
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huyện thành lập Ban chỉ đạo đồng thời xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 
phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. Phân công nhiệm 
vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, 
BHTN. Tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch phát triển đối tượng tham 
gia BHXH, BHYT, BHTN. 

2. Xây dựng kế hoạch và thành lập tổ công tác, phân công, giao trách nhiệm cụ 
thể cho từng cá nhân trong việc thực hiện rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham 
gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; Trong đó cần lưu ý:

- Đối với biên bản làm việc với đơn vị sử dụng lao động phải được ghi chép 
đầy đủ các tiêu chí, có ý kiến của các bên tham gia và hồ sơ kèm theo.

- Lập đầy đủ các loại biểu mẫu báo cáo theo quy định, hàng tháng cập nhật kết 
quả rà soát vào phần mềm TST theo quy định.

- Chủ động tham mưu đề xuất với BHXH tỉnh thực hiện thanh tra chuyên ngành 
đối với các đơn vị tham gia chưa đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho 
người lao động.

- Có văn bản tổng hợp rà soát kết quả gửi Trưởng ban chỉ đạo của huyện yêu 
cầu chỉ đạo rà soát chất lượng và xử lý các vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

3. Đối với những đơn vị đã rà soát theo Công văn 530/BHXH-BT nhưng chưa 
tham gia thì tiếp tục thực hiện theo quy trình tại Công văn 3045/BHXH-BT.

4. Giám đốc BHXH các huyện chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện rà soát, 
điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

5. Hằng năm, hoàn thành việc rà soát, khai thác phát triển đối tượng tham gia 
BHXH bắt buộc thông qua dữ liệu về tổ chức và cá nhân trả thu nhập từ tiền lương 
tham gia đóng các khoản BHXH bắt buộc và nộp thuế do cơ quan thuế cung cấp của 
năm trước liền kề.

6. Giao cho Phòng Quản lý thu theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hàng tháng tổng 
hợp báo cáo kết quả cho Ban giám đốc.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH tỉnh 
Lạng Sơn (phòng Quản lý thu - số điện thoại 02503 3873690).

  Nơi nhận:                                                                                   KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC
- Giám đốc, các PGĐ BHXH tỉnh;
- Phòng TT&PTĐT; QLT;
- Lưu VT.                                        

                                                                                     
                                                                                    Nguyễn Hồng Thịnh                                                       
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