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      BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN                     Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

     Số:        /BHXH-TTKT
    V/v truy thu cộng nối thời gian
   tham  gia BHXH, BHYT, BHTN

                 Lạng Sơn, ngày        tháng  4 năm 2020

Kính gửi:    
- Các đơn vị sử dụng lao động;
- Bảo hiểm xã hội các huyện.

Thực hiện Điều 38, Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam, Ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã 
hội, thẻ bảo hiểm y tế. Từ năm 2019 đến hết quí I/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng 
Sơn đã tổ chức thanh tra, kiểm tra truy thu thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội 
(BHXH) Bảo hiểm Y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm tai nạn 
lao động-bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) từ 6 tháng trở lên cho 223 người lao 
động, tại 107 đơn vị; với số tiền truy thu hơn 2,7 tỷ đồng, trong đó tiền lãi: 411 
triệu đồng (chưa bao gồm các trường hợp truy thu dưới 6 tháng hoặc do thanh tra, 
kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất phát hiện ra).  Nhiều trường hợp có thời gian truy 
thu trên 1 năm (cá biệt trên 5 năm với số tiền truy thu 152 triệu đồng, trong đó hơn 
63 triệu tiền lãi suất) và dự báo còn nhiều hồ sơ trong diện truy thu chưa được thực 
hiện. Kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy, việc truy thu chiếm tỷ lệ lớn ở đơn vị 
hành chính sự nghiệp (chủ yếu các trường học, UBND các xã, phường, thị trấn) và 
một số doanh nghiệp... với nhiều nguyên nhân theo giải trình của đơn vị như: không 
nắm rõ qui định, quên, không kiểm tra đối chiếu thường xuyên với cơ quan BHXH 
dù đã có thông báo của cơ quan BHXH hàng tháng, do bàn giao kế toán, nghỉ chế 
độ ốm đau, thai sản, do giao dịch qua hồ sơ điện tử nhưng không theo dõi kết quả...

Việc chậm đóng hoặc đóng không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH, 
BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN đã vi phạm Luật BHXH, Luật BHYT và Điểm c 
Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ Quy 
định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và 
đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động và 
Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ 
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Khi truy thu ngoài số 
tiền truy thu, xử phạt vi phạm hành chính còn chịu lãi suất chậm đóng theo từng 
thời điểm (bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH đối với việc chậm đóng 
BHXH, BHTNLĐ-BNN, BHTN và  bằng 2 lần mức lãi suất liên ngân hàng đối với 
việc chậm đóng BHYT) và trách nhiệm của người sử dụng lao động về bồi thường 
cho người lao động nếu bị thiệt hại về quyền lợi BHXH, BHYT (ốm đau, thai sản, 
không được cấp thẻ BHYT kịp thời để hưởng quyền lợi).
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Từ những tồn tại nêu trên, BHXH tỉnh Lạng Sơn đề nghị các đơn vị sử dụng 
lao động và BHXH các huyện, phòng Quản lý thu thực hiện nội dung sau:

1. Đối với các đơn vị sử dụng lao động.
- Rà soát lại toàn bộ số lao động đang tham gia, chưa được tham gia BHXH, 

BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, số tiền trích nộp và hàng tháng đối chiếu số liệu 
với cơ quan BHXH để phát hiện sự chênh lệch giữa hai bên từ đó xác định số tiền, 
số lao động tham gia để kịp thời phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện thủ tục 
điều chỉnh, truy đóng (nếu có).

- Khi có phát sinh tăng, giảm lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, 
TNLĐ-BNN đơn vị chủ động thực hiện lập hồ sơ điều chỉnh ngay với cơ quan 
BHXH và đóng tiền đầy đủ kịp thời theo đúng quy định.

- Chịu trách nhiệm bồi thường các quyền lợi khi người lao động không được 
hưởng chế độ chính sách về BHXH, BHYT theo qui định (nếu có) do chậm điều 
chỉnh cho người lao động theo qui định của Pháp luật.

2. Bảo hiểm xã hội các huyện và phòng Quản lý thu
- Báo cáo và tham mưu Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ 

đạo, quán triệt các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn nghiêm túc thực hiện các 
quy định về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, nhất là các đơn vị để 
xảy ra việc chậm đóng cho người lao động phải truy thu.

- Thường xuyên rà soát, đối chiếu với từng đơn vị qua hồ sơ quản lý thu, thực 
hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra 50% số đơn vị hàng năm theo quy định tại Điều 
39 Quyết định 595/QĐ-BHXH, để kịp thời phát hiện những trường hợp truy thu, 
hạn chế tối đa việc để truy thu quá 6 tháng. Đặc biệt lưu ý các trường hợp không 
điều chỉnh hoặc điều chỉnh tăng lương, phụ cấp, thâm niên sai, không kịp thời; các 
trường hợp trốn đóng, đóng không đúng mức qui định, thỏa thuận với người lao 
động... (qua công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch phát hiện còn nhiều trường 
hợp).

- Giám đốc BHXH các huyện, Trưởng phòng Quản lý Thu xem xét việc theo 
dõi, quản lý các đơn vị để xảy ra truy thu của các chuyên quản Thu để đánh giá thi 
đua.

Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động, BHXH các huyện thực hiện kịp thời 
các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh về 
BHXH tỉnh (qua Phòng Thanh tra-Kiểm tra và phòng Quản lý Thu) để xem xét giải 
quyết./.

Nơi nhận:     KT.GIÁM ĐỐC
- Như trên (T/hiện);    PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND các Huyện, thành phố (P/h chỉ đạo);
- GĐ, các PGĐ BHXH tỉnh (b/c);
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: VT, TTKT (02 bản). 
(BHXH các huyện sao gửi các ĐV SDLĐ)                         Nông Thị Phương Thảo
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