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V/v tăng cường các giải pháp thu và
thu nợ

Kính gửi:
- Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận, huyện;
- Trưởng các phòng nghiệp vụ
Ngày 21 tháng 02 năm 2019, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành
phố Đà Nẵng đã chủ trì cuộc họp với nội dung đề ra các giải pháp thu hồi nhằm
giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN năm 2019. Tham dự cuộc họp có Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Tiết, Trưởng các phòng: Khai thác và Thu nợ, Quản lý thu, Thanh
tra-Kiểm tra. Qua báo cáo số liệu về tình hình nợ của các đơn vị toàn thành phố
và ý kiến của các thành viên dự họp. Giám đốc BHXH thành phố kết luận chỉ
đạo thực hiện một số nội dung như sau:
1. Yêu cầu phòng Quản lý thu, Khai thác và thu nợ, BHXH quận,
huyện
- Hàng tháng tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc đôn đốc thu và thu nợ xem
đây là điều kiện tiên quyết, không được lơ là trong quá trình chỉ đạo, điều hành
nhiệm vụ thu.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chuyên quản thu từ BHXH thành
phố đến BHXH quận, huyện, tổng hợp danh sách gửi về phòng Quản lý thu
trước ngày 01/3/2019. Hàng tháng, BHXH quận, huyện theo dõi tình hình, đánh
giá việc thực hiện nhiệm vụ của từng chuyên quản báo cáo về phòng Quản lý
thu để phòng Quản lý thu tổng hợp báo cáo Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách
theo các tiêu chí sau:
+ Số đơn vị;
+ Số thu/kế hoạch được giao;
+ Tỷ lệ nợ.
- Tập trung thu dứt điểm đối với đơn vị nợ dưới 6 tháng. Nghiêm cấm
viên chức để đơn vị nợ phát sinh mới.
- Chuyên quản thu và thu nợ phải thường xuyên nắm bắt và phân tích tình
hình tài chính của đơn vị để đôn đốc thu có hiệu quả.
- Khi đơn vị nộp tiền đề nghị xác nhận sổ BHXH cho người lao động nghỉ
việc, nghỉ hưởng chế độ BHXH, chuyên quản thu hướng dẫn đơn vị có văn bản
cụ thể về số tiền đóng và số người đề nghị xác nhận sổ BHXH.
- Phòng Quản lý thu tham mưu văn bản thông báo cho đơn vị tham gia
BHXH bắt buộc trên địa bàn biết quy định việc khóa thẻ BHYT đối với đơn vị
nợ theo quy định của Luật BHYT.

- Giao phòng Quản lý thu thường xuyên kiểm tra, giám sát việc khóa thẻ
BHYT đối với đơn vị nợ từ 1 đến dưới dưới 3 tháng, phòng Khai thác và Thu nợ
thường xuyên kiểm tra, giám sát việc khóa thẻ BHYT đối với đơn vị nợ từ 3
tháng trở lên trên toàn thành phố và báo cáo kết quả cho Giám đốc
- Giao phòng Quản lý thu trong tháng 3/2019 mời Chủ tịch công đoàn đối
với đơn vị nợ họp có sự tham dự của Sở Lao động-Thương binh và xã hội, Liên
đoàn Lao động thành phố, quận, huyện (Phó Giám đốc Nguyễn Văn Tiết chủ
trì).
2. Một số nội dung khác
- Đối với đơn vị đề xuất khen thưởng phải là những đơn vị thường xuyên
trích nộp BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, đầy đủ và đúng hạn.
- Hàng tháng phòng Quản lý thu cung cấp tình hình nợ đối với đơn vị nợ
dưới 3 tháng để phòng Khai thác và Thu nợ báo cáo tình hình các đơn vị nợ từ 1
tháng trở lên.
- BHXH quận, huyện, phòng Khai thác và Thu nợ lập danh sách những
đơn vị là chi nhánh không còn hoạt động tại thành Đà Nẵng gửi về phòng Quản
lý thu (trước ngày 28/02/2019) tổng hợp báo cáo BHXH Việt Nam.
- Phòng Thanh tra-Kiểm tra đề xuất giải pháp thu hồi nợ đối với đơn vị đã
được Thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Hàng tháng, Trưởng phòng Khai thác và thu nợ, Quản lý thu và Thanh
tra-Kiểm tra họp với Giám đốc, Phó Giám đốc để báo cáo kết quả thu và đề xuất
biện pháp thu hồi nợ tháng đến.
Trên đây là nội dung kết luận của Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng,
yêu cầu Trưởng phòng nghiệp vụ và Giám đốc BHXH quận, huyện triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Giám đốc (báo cáo);
- Phó GĐ Nguyễn Văn Tiết;
- Các phòng: QLT, KTTN, TTKT (để t/hiện);
- BHXH quận, huyện (để t/hiện);
- Lưu: VT, KTTN.
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