
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH CAO BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BHXH-KTTN           Cao Bằng, ngày          tháng 4 năm 2019 

V/v báo cáo tình hình trốn đóng, nợ đọng  

BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN 

 cho người lao động  

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 
 

Trong 03 tháng đầu năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng đã tổ chức đôn 
đốc thực hiện công tác thu, thu nợ 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) trên địa bàn toàn tỉnh, tính đến hết tháng 3/2019 đạt 254 
tỷ đồng, với 522.509 người tham gia.  

Bên cạnh các đơn vị sử dụng lao động đã chấp hành tốt việc trích nộp BHXH, 
BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN vẫn còn một số đơn vị sử dụng lao động vi phạm 
pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN. Tính đến hết ngày 31/3/2019, có 66 đơn 
vị sử dụng lao động nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ 03 tháng trở lên 
với số tiền là 12,05 tỷ đồng, trong đó số nợ của 13 đơn vị không có khả năng thu là 
10,95 tỷ đồng (có danh sách kèm theo) và còn 53 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã 
qua kiểm tra, rà soát thuộc diện tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN 
nhưng chưa đăng ký tham gia.  

Việc nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của các đơn vị, doanh 
nghiệp đã ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động khi nghỉ việc, hưởng các 
chế độ BHXH, BHYT, BHTN và tính nghiêm minh của việc chấp hành chính sách 
pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra nếu các đơn vị, 
doanh nghiệp cố tình nợ đóng, trốn đóng thì cơ quan BHXH tỉnh sẽ tập hợp hồ sơ, 
thủ tục chuyển sang cơ quan có thẩm quyền để đề nghị xử lý theo các Điều 214, 
215, 216 của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 được sửa đổi, bổ 
sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 có hiệu lực từ 01/01/2018. 

Vậy, BHXH tỉnh Cao Bằng xin báo cáo và kính mong tiếp tục nhận được sự 
quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các ban HĐND tỉnh: KTNS, VHXH, Pháp chế; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;  

- Tòa án nhân dân tỉnh; Thanh tra tỉnh; 

- Công an tỉnh (PC03, PA04); 

- Các Sở: Tài chính, LĐTB&XH, Y tế; 

- LĐLĐ, Báo Cao Bằng, Đài PT-TH tỉnh; 

     - Thành ủy, Huyện ủy, HĐND, UBMTTQ,  

       UBND các huyện, thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng; 

    - Lãnh đạo BHXH tỉnh; 

- Các Phòng: QLT, TTrKT, CST, CĐBHXH; 

- BHXH các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị có tên trong danh sách; 

- Website BHXH tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTN. 

 

  

GIÁM ĐỐC 

  
 
 

 

 

Nguyễn Tiến Hưng 

 


