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BÁO CÁO
Tình hình nợ bảo hiểm xã hội đến tháng 11 năm 2018
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 3207/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện
Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 01/7/2013 của Tỉnh ủy thực hiện nghị
quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính Trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020 trên
địa bàn tỉnh; Quyết định số 3537/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 V/v Quy chế phối hợp
thực hiện Luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Công văn số
8314/UBND-KGVX ngày 12/9/2017 V/v khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH,
BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh. BHXH Khánh Hòa báo cáo
tình hình nợ BHXH đến cuối tháng 11/2018 như sau:
Tính đến ngày 30/11/2018 BHXH Khánh Hòa đã thu được 2.835.956 triệu
đồng, đạt 89,21% kế hoạch. Tổng nợ BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN, lãi
chậm đóng là 195.247 triệu đồng, tỷ lệ nợ trên số kế hoạch 4,20%, trong đó đơn vị nợ
BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN: 112.483 triệu đồng (bao gồm cả doanh
nghiệp không còn hoạt động nhưng còn số nợ: 15.960 triệu đồng), lãi chậm đóng:
30.233 triệu đồng, ngân sách nợ BHYT: 52.531 triệu đồng.
1.Tình hình đơn vị nợ từ 1 tháng trở lên
- Tính đến cuối tháng 11/2018 toàn tỉnh có 1.556 đơn vị (đã loại trừ 332 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 102.027 triệu đồng.
Trong đó:
+ Khối doanh nghiệp nhà nước nợ: 04 đơn vị, số tiền nợ: 16.512 triệu đồng.
+ Khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh nợ: 1.455 đơn vị, số tiền nợ: 55.071
triệu đồng.
+ Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nợ: 19 đơn vị, số tiền nợ: 5.634
triệu đồng.
+ Khối khác (đơn vị ngoài công lập, hộ sản xuất kinh doanh cá thể, ...): 78 đơn
vị, số tiền nợ: 1.620 triệu đồng.
+ Lãi chậm đóng: 23.190 triệu đồng.
- 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.
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2. Tình hình nợ từ 6 tháng trở lên
2.1. Tính đến cuối tháng 11/2018, có 169 đơn vị (đã loại trừ 306 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 53.937 triệu đồng, trong đó: nợ BHXH, BHYT, BHTN,
BHTNLĐ, BNN: 31.365 triệu đồng, nợ lãi chậm đóng: 22.572 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; 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 tháng 12/2018 và một số nhóm giải pháp để
thu nợ BHXH trong tháng 12/2018
- 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: Công văn số 11532/UBND-KGVX ngày
12/11/2018 V/v thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH kéo dài
trên địa bàn tỉnh; Công văn số 11134/UBND-KGVX ngày 01/11/2018 V/v triển khai
Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 (bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP
về hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động); Công văn số 11166/UBND-KGVX ngày
02/11/2018 V/v thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 10/10/2018
của Tỉnh ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; Công
văn số 8235/UBND-KGVX ngày 13/8/2018 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số
102/NQ-CP của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH;
Công văn 8613/UBND-KT ngày 22/8/2018 V/v triển khai chỉ đạo của đồng chí Bí thư
Tỉnh ủy theo nội dung Thông báo số 405-TB/TU ngày 06/8/2018 của Tỉnh ủy Khánh
Hòa về việc Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Cục thuế
tỉnh, BHXH tỉnh và các địa phương, đơn vị liên quan về tình hình nợ thuế, nợ
BHXH trên địa bàn tỉnh; Công văn số 6838/UBND-KGVX ngày 06/7/2018 V/v triển
khai Kết luận số 69-KL/TU ngày 02/5/2018 của Tỉnh ủy Khánh Hoà và triển khai
Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương; Công văn
số 6063/UBND-TH ngày 18/6/2018 V/v xây dựng Chương trình hành động thực hiện
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII; Công văn
số 5065/UBND-KGVX ngày 24/5/2018 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 69KL/TU ngày 02/5/2018 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về Kết luận Hội nghị sơ kết 05 năm
thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020”; Công văn
số 4479/UBND-KGVX ngày 10/5/2018 V/v thực hiện BHYT học sinh – sinh viên trên
địa bàn tỉnh; Công văn số 2687/UBND-KGVX ngày 21/3/2018 V/v triển khai Quyết
định số 275/QĐ-TTg ngày 07/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh
sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020; Chỉ thị số 07/CTUBND ngày 26/02/2018 Về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa
bàn tỉnh Khánh Hòa; Công văn số 898/UBND-KGVX ngày 24/01/2018 V/v triển khai
hiệu quả các quy định của Luật BHXH; Kế hoạch số 4762/KH-UBND ngày 23/7/2017
về Thực hiện Kết luận số 96-KL/TW ngày 07/4/2014 của Ban Bí thư về tăng cường
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công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ
trong doanh nghiệp.
- 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.
- Cơ quan BHXH phối hợp với các cấp, ngành tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu,
thu nợ năm 2018.
- Cơ quan BHXH triển khai kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về thu,
thu nợ BHXH năm 2018.
- Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ theo nội dung các văn bản của BHXH
Việt Nam: Thông báo số 4912/TB-BHXH ngày 26/11/2018 về Kết luận tại Hội nghị
trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2018; Thông báo số
4174/TB-BHXH ngày 20/10/2018 về kết luận tại Hội nghị trực tuyến đề xuất các giải
pháp về phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN năm 2018;
Quyết định số 772/QĐ-BHXH ngày 15/6/2018 Về việc công bố thủ tục hành chính
thay thế trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, cấp sổ BHXH,
thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam; Quyết định 595/QĐBHXH 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; Kế hoạch số
2449/KH-BHXH ngày 16/6/2017 về Triển khai bộ công cụ tập trung dữ liệu ngành
BHXH; Công văn số 3340/BHXH-ST ngày 08/8/2017 về việc cấp sổ BHXH, thẻ
BHYT theo mã số BHXH; Kế hoạch số 3923/KH-BHXH ngày 06/9/2017 Triển khai
thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 năm 2017.
- 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
1,2084%/tháng; lãi suất chậm đóng, truy đóng BHYT là 0,75%/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.
- BHXH tỉnh Khánh Hòa chủ động phối hợp với các cấp, ngành tổ chức thực
hiện nhiệm vụ theo nội dung các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Nghị Quyết
số 17/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
- 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.
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- 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
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:
- Như trên;
- 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;
- 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;
- Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
- UBND các huyện, thị, TP;
- Giám đốc;
- Phó Giám đốc Chính;
- Các Phòng: Khai thác và Thu nợ; Thanh tra - Kiểm tra;
- Đăng web BHXH Khánh Hòa
(kèm danh sách đơn vị nợ từ 1 tháng).
- Lưu: VT, QLT.
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KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Hùng Chính

