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

KHÁNH HÒA

Số:              /BC-BHXH  Khánh Hòa, ngày      tháng     năm 2020

BÁO CÁO 
Tình hình nợ bảo hiểm xã hội đến tháng 04 năm 2020

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tại các văn bản: Quyết 
định số 3856/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Ban 
hành kế hoạch thực hiện Chương trình số 25-CTr/TU ngày 10/10/2018 của Tỉnh ủy về 
việc Chương trình hành động của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 
28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách bảo 
hiểm xã hội (BHXH); Quyết định số 3537/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 V/v Quy chế 
phối hợp thực hiện Luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp 
(BHTN) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Công văn số 11037/UBND-KGVX ngày 
04/11/2019 V/v thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH trên địa 
bàn tỉnh. BHXH Khánh Hòa báo cáo tình hình nợ BHXH đến cuối tháng 04/2020 như 
sau:

Tính đến ngày 30/04/2020 BHXH Khánh Hòa đã thu được 1.034.917 triệu 
đồng. Tổng nợ BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN, lãi chậm đóng là 276.344 
triệu đồng, trong đó đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN: 215.982 triệu 
đồng (bao gồm cả doanh nghiệp không còn hoạt động nhưng còn số nợ: 19.726 triệu 
đồng), lãi chậm đóng: 28.769 triệu đồng, ngân sách nợ BHYT: 31.593 triệu đồng.

Từ đầu năm đến hết tháng 4/2020 số lao động tham gia BHXH giảm 33.735 
người. Số đơn vị, lao động đã thực hiện tạo dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất: 66 đơn 
vị, 12.601 người.

1.Tình hình đơn vị nợ từ 1 tháng trở lên
- Tính đến cuối tháng 04/2020 toàn tỉnh có 1.311 đơn vị (đã loại trừ 478 đơn vị 

không còn hoạt động nhưng còn số thiếu) nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN 
từ 01 tháng trở lên (Có danh sách chi tiết kèm theo và được đăng tải trên trang web 
BHXH Khánh Hòa: http://bhxhkhanhhoa.gov.vn/), với số tiền là 143.374 triệu đồng. 
Trong đó: 

+ Khối doanh nghiệp nhà nước nợ: 08 đơn vị, số tiền nợ: 22.111 triệu đồng.
+ Khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh nợ: 1.204 đơn vị, số tiền nợ: 84.969 

triệu đồng.
+ Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nợ: 20 đơn vị, số tiền nợ: 

13.252 triệu đồng.
+ Khối khác (đơn vị ngoài công lập, hộ sản xuất kinh doanh cá thể, ...): 79 đơn 

vị, số tiền nợ: 4.571 triệu đồng.
+ Lãi chậm đóng: 18.471 triệu đồng.
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- Số đơn vị trên địa bàn thành phố Nha Trang nợ từ 1 tháng trở lên chiếm tỷ 
trọng lớn so với tổng số đơn vị nợ và số nợ toàn tỉnh.

2. Tình hình nợ từ 6 tháng trở lên
2.1. Tính đến cuối tháng 04/2020, có 242 đơn vị (đã loại trừ 316 đơn vị không 

còn hoạt động nhưng còn số thiếu) nợ từ 06 tháng trở lên, số tiền nợ BHXH, BHYT, 
BHTN, BHTNLĐ-BNN là 58.594 triệu đồng, trong đó: nợ BHXH, BHYT, BHTN, 
BHTNLĐ, BNN: 40.887 triệu đồng, nợ lãi chậm đóng: 17.707 triệu đồng. 

2.2. Một số đơn vị có số nợ lớn, tiếp tục nợ, thiếu phối hợp với cơ quan BHXH 
để trả nợ: Công ty TNHH Một thành viên Đóng Tàu Nha Trang; Công ty TNHH MTV 
Đóng Tàu Cam Ranh; Công ty cổ phần Phạm Nguyễn Chi nhánh Khánh Hòa; Chi 
nhánh Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ  Bạch Việt - Bavico 
International Hotel Nha Trang; …

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm và một số nhóm giải pháp để thu nợ BHXH 
trong tháng 5/2020

3.1. Đối với những doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh:
- Tiếp tục phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các cấp, ngành 

hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn chỉnh thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử 
tuất theo quy định của pháp luật (đến nay đã có 66 doanh nghiệp, với 12.601 lao động 
đã thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất).

- Tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp đóng vào quỹ BHTN để kịp thời giải 
quyết chế độ BHTN cho người lao động.

3.2. Đối với những doanh nghiệp ít khó khăn trong sản xuất, kinh doanh:
- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 11037/UBND-

KGVX ngày 04/11/2019 V/v thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng nợ đọng 
BHXH trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành; Tổ Công tác liên ngành thu nợ 
BHXH, BHYT tỉnh và huyện thực hiện thu nợ, trốn đóng BHXH, BHYT ngay trong 
tháng 5/2020.

- BHXH Khánh Hòa phối hợp với các cấp, ngành tổ chức thực hiện nhiệm vụ 
theo nội dung Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội đồng thẩm 
phán Tòa án nhân dân tối cao Hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận BHXH, 
BHTN, Điều 215 về tội gian lận BHYT và Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, 
BHTN cho người lao động của Bộ luật Hình sự.

- BHXH Khánh Hòa chủ động phối hợp với các cấp, ngành thực hiện nhiệm vụ 
theo sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy Khánh Hòa tại các văn bản: Chương trình hành 
động số 25-CTr/TU ngày 10/10/2018 về Chương trình hành động thực hiện Nghị 
quyết số 28-NQ/TW; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 24/7/2017 về việc đẩy mạnh thực hiện 
Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”.

- Phối hợp với các cấp, ngành triển khai thực hiện theo nội dung chỉ đạo của 
UBND tỉnh Khánh Hòa tại các Văn bản: Quyết định số 3856/QĐ-UBND ngày 
13/12/2018 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 
10/10/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa; Kế hoạch số 6240/KH-
UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa Thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-
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CP ngày 03/8/2018 của  Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia 
BHXH. 

- BHXH Khánh Hòa chủ động phối hợp với các cấp, ngành tăng cường mọi giải 
pháp thu, thu nợ nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động tham gia BHXH.

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 772/KH-QCPH ngày 03/5/2018 được ký kết 
giữa BHXH Khánh Hòa và Công an tỉnh Khánh Hòa về Thực hiện Quy chế phối hợp 
giữa Tổng cục Cảnh sát và BHXH Việt Nam trong công tác phòng, chống tội phạm và 
các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHTN, BHYT. BHXH Khánh Hòa tiếp tục 
chuyển hồ sơ các đơn vị nợ BHXH kéo dài để cơ quan công an xử lý hình sự theo quy 
định của pháp luật.

- Cơ quan BHXH phối hợp với các cấp, ngành tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu, 
thu nợ năm 2020.

- Cơ quan BHXH triển khai kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về thu, 
thu nợ BHXH năm 2020. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ theo nội dung các văn bản của BHXH 
Việt Nam:  Công văn số 239/BHXH-PC ngày 22/01/2020 của BHXH Việ t Nam về 
việc hướng dẫn tiếp nhận, xử lý thông tin; lập, gửi hồ sơ kiến nghị khởi tố tội phạm 
trong lĩnh vực BHXH, BHYT; Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 về việc 
Ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề 
nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Công văn số 341/BHXH-BT ngày 30/01/2019 
V/v khai thác sử dụng chức năng tự động thanh tra chuyên ngành đóng đột xuất trên 
phần mềm TST.

- Tổ chức triển khai Hợp đồng hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN giữa 
cơ quan BHXH với các ngân hàng, trong đó có nội dung: Các ngân hàng tạo điều kiện 
cho các doanh nghiệp mở tài khoản tại ngân hàng mình được vay vốn để nộp BHXH, 
BHYT, BHTN. Vì hiện nay lãi suất áp dụng đối với nợ BHXH, BHTN, BHYT là rất 
cao: lãi suất chậm đóng, truy đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHTNLĐ, BNN là 
0,9666%/tháng; lãi suất chậm đóng, truy đóng BHYT là 0,9766%/tháng.

- BHXH Khánh Hòa phối hợp với các cấp, ngành mở rộng, phát triển đối tượng 
tham gia BHXH theo nội dung Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng 
tham gia BHXH.

- Tiếp tục công tác mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN. Căn 
cứ số liệu khảo sát doanh nghiệp, xác định những doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, 
tổ chức đến từng đơn vị làm việc để hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia BHXH, tuyên 
truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT.

- Tổ chức đối thoại giữa cơ quan BHXH và chủ sử dụng lao động; người lao 
động để giải quyết những vướng mắc trong tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, 
BHTN, BHYT.

- BHXH tỉnh Khánh Hòa và BHXH các huyện, thị, TP tăng cường công tác thu, 
thu nợ: Trực tiếp đến các đơn vị nợ từ 01 tháng trở lên để đôn đốc thu. 

- Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền theo quy chế đã ký kết.
- Tổ chức thực hiện tốt những nội dung đã ký kết giữa BHXH tỉnh Khánh Hòa 

và Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa; Cục thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa; Bộ đội Biên 
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phòng tỉnh Khánh Hòa; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Sở 
Thông tin truyền thông,  nhằm tăng cường hiệu quả công tác thu, thu nợ.

- Phối hợp với các ngân hàng thực hiện việc trích từ tài khoản tiền gửi của 
người sử dụng lao động để đóng số tiền nợ BHXH theo Hợp đồng ký kết giữa BHXH 
Khánh Hòa và các Ngân hàng. 

- BHXH các huyện, thị, TP báo cáo tình hình công tác thu; thu nợ; mở rộng đối 
tượng tham gia BHXH (kèm danh sách các đơn vị nợ từ 01 tháng trở lên) cho các cấp, 
ngành để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện trong công tác thu; 
thu nợ; mở rộng đối tượng tham gia BHXH.

Kính trình UBND tỉnh Khánh Hòa quan tâm chỉ đạo thực hiện.
BHXH tỉnh Khánh Hòa trân trọng kính báo cáo./. 

Nơi nhận:   KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;  PHÓ GIÁM ĐỐC
- Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa (để báo cáo);
- HĐND tỉnh Khánh Hòa (để báo cáo);
- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (để báo cáo);
- Đảng ủy Khối doanh nghiệp (để báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Đắc Tài – Phó CT UBND tỉnh KH (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Lê Hùng Chính
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Công an tỉnh Khánh Hòa;
- Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa;
- Liên Đoàn lao động tỉnh; - Thanh tra nhà nước tỉnh;                                
- Đài phát thanh, truyền hình Khánh Hòa; - Báo Khánh Hòa;
- Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh;
- Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
- Thành ủy Nha Trang;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- Lãnh đạo BHXH tỉnh; 
- BHXH các huyện, thị xã, thành phố;
- Văn phòng; Các Phòng nghiệp vụ;
- Đăng web BHXH Khánh Hòa
(kèm danh sách đơn vị nợ từ 1 tháng).
- Lưu: VT, QLT.
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