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CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động,                 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp                                                           

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
 

 

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội 

(BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh đã 

có nhiều chuyển biến tích cực; các doanh nghiệp trên địa bàn đã cơ bản chấp hành tốt 

các quy định của pháp luật lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn 

định, tiến bộ và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, 

bên cạnh những kết quả đạt được, việc thi hành pháp luật về lao động, BHXH, BHYT, 

BHTN vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tình trạng nợ lương, nợ đóng BHXH, 

BHYT, BHTN với số tiền lớn, trong thời gian dài còn xảy ra tại một số doanh nghiệp; 

còn nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện tốt việc giao kết và thực hiện hợp đồng lao 

động theo quy định pháp luật, làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động, dẫn 

đến ngừng việc, đình công, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; ảnh 

hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh. 

Bên cạnh nguyên nhân từ phía người sử dụng lao động, còn có nguyên nhân hạn 

chế trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện của các cơ quan chức năng quản lý nhà 

nước như: Việc theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, số lao động 

đang làm việc trong doanh nghiệp chưa thường xuyên, đầy đủ, kịp thời; các cơ quan 

có thẩm quyền chưa thực sự chủ động thanh tra, kiểm tra và thực hiện các biện pháp 

xử lý đối với các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN; việc xử phạt vi phạm hành 

chính còn chưa nghiêm, chưa đủ sức răn đe; công tác đôn đốc, thu hồi nợ BHXH, 

BHYT, BHTN của các cơ quan, đơn vị chưa đồng bộ, quyết liệt... 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lao động, BHXH, 

BHYT, BHTN; kịp thời ngăn ngừa tình trạng nợ lương, nợ đóng BHXH, BHYT, 

BHTN, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, tạo môi trường sản 

xuất kinh doanh công bằng, lành mạnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

chính sách pháp luật về lao động, BHXH, BHYT, BHTN; trong đó, tập trung vào các 

hoạt động đối thoại chính sách với doanh nghiệp, người lao động nhằm kịp thời giải 

đáp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt việc rà soát, cập nhật dữ liệu 

quản lý việc chấp hành pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN của doanh nghiệp 
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để thông tin cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND huyện, thành phố thực 

hiện việc đôn đốc, kiểm tra, buộc doanh nghiệp khắc phục tồn tại, hạn chế. 

- Hằng năm, chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh, UBND huyện, thành phố xây dựng 

kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp chấp hành pháp luật lao động ở mức độ 

kém, các doanh nghiệp xảy ra ngừng việc tập thể, đình công trong năm trước.  

- Định kỳ hằng tháng, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc thanh tra, kiểm tra, xử 

phạt vi phạm hành chính của BHXH tỉnh và UBND huyện, thành phố đối với các 

doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm; hằng năm, tổ chức đánh giá việc thực hiện công 

tác phối hợp của các ngành, địa phương và báo cáo, tham mưu cho Chủ tịch UBND 

tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lao động, BHXH, BHYT, 

BHTN. 

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các cấp, các cơ quan 

truyền thông tuyên truyền có hiệu quả về chế độ, chính sách, việc thực hiện pháp luật 

về BHXH, BHYT, BHTN. Công khai danh sách các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, 

BHTN của người lao động từ 03 tháng trở lên trên Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh.   

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo 

điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN hoặc 

làm thủ tục giải quyết các chế độ cho người lao động.   

- Định kỳ hằng tháng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, đồng thời thông báo cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Liên 

đoàn Lao động tỉnh, UBND huyện, thành phố về tình hình nợ BHXH, BHYT, BHTN 

(có danh sách tổng hợp cụ thể về số lao động bị nợ, số tiền nợ, biện pháp đã xử lý 

của cơ quan BHXH đối doanh nghiệp, ý kiến đề xuất của cơ quan BHXH về biện 

pháp xử lý đối với doanh nghiệp,...). Phân loại các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, 

xác định rõ nguyên nhân nợ của từng doanh nghiệp để đưa ra giải pháp thu nợ phù 

hợp; đánh giá rủi ro đối với các doanh nghiệp có nguy cơ cao nợ đọng BHXH, BHYT. 

- Tập trung thanh tra, kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm đối với các đơn vị, doanh 

nghiệp nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 03 tháng trở lên; kiên quyết xử phạt vi 

phạm hành chính các hành vi trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN của doanh 

nghiệp,  gửi kết quả đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các KCN 

tỉnh và UBND các huyện, thành phố để phối hợp đôn đốc, giám sát việc thực hiện. 

- Chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh triển khai việc cưỡng chế 

thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (khấu trừ tiền từ tài khoản để nộp 

phạt hoặc khắc phục hậu quả theo quy định) đối với đơn vị, doanh nghiệp không chấp 

hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

- Chủ động phối hợp với cơ quan Công an để điều tra, xử lý trách nhiệm hình 

sự đối với người sử dụng lao động đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn 

đóng BHXH, BHYT, BHTN nhưng vẫn tiếp tục cố tình vi phạm theo quy định của 

Bộ luật hình sự. 
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3. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

- Tăng cường công tác quản lý việc chấp hành pháp luật lao động của các doanh 

nghiệp trong khu công nghiệp; rà soát, đôn đốc các doanh nghiệp trong khu công nghiệp 

tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định; kịp thời phát hiện 

và thông báo cho các cơ quan chức năng phối hợp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật 

lao động.  

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp trong khu 

công nghiệp xây dựng và đăng ký nội quy lao động, tiến hành thương lượng, ký kết 

thỏa ước lao động tập thể, tổ chức đối thoại định kỳ. 

- Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, BHXH tỉnh và các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp 

hành pháp luật lao động của doanh nghiệp trong khu công nghiệp. 

4. Công an tỉnh 

- Thông báo cho BHXH tỉnh về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm 

trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp với BHXH tỉnh trong thanh tra, kiểm 

tra các doanh nghiệp nợ, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN để ngăn chặn, phòng ngừa, 

đấu tranh có hiệu quả.  

- Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, BHXH tỉnh, Ban Quản 

lý các khu công nghiệp tỉnh tuyên truyền chính sách pháp luật về lao động, BHXH, 

BHYT, BHTN gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

- Kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp 

luật liên quan đến lĩnh vực lao động, BHXH, BHYT, BHTN (trốn đóng, gian lận, 

trục lợi BHXH, BHYT, BHTN…). 

5. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo, định hướng cơ quan báo chí và hệ thống đài truyền thanh cấp huyện 

và cơ sở lồng ghép các nội dung triển khai thực hiện tốt công tác thông tin tuyên 

truyền về các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao 

động, người sử dụng lao động trong thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, 

BHXH, BHYT, BHTN. 

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư  

- Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã cho 

các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, 

đề nghị các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo đối với các cơ 

quan quản lý nhà nước tại địa phương về tình hình thực hiện pháp luật lao động, 

BHXH, BHYT, BHTN sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Tham mưu UBND tỉnh kiên quyết không chấp thuận mở rộng đầu tư đối với các 

doanh nghiệp chấp hành không tốt pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN. 

- Phối hợp với BHXH tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra, 

xem xét tình trạng nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN của doanh nghiệp thực hiện thủ tục 

tạm dừng, giải thể, phá sản để kịp thời có phương án đảm bảo quyền lợi cho người lao 

động. 
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7. Sở Nội vụ  

Không trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen 

thưởng đối với các tập thể, người đứng đầu các tập thể đang nợ BHXH, BHYT, 

BHTN theo quy định của pháp luật. 

8. Cục Thuế tỉnh 

- Định kỳ quý II hằng năm, cung cấp danh sách các đơn vị, doanh nghiệp, số 

lượng người lao động được quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội, BHXH tỉnh để đối chiếu và quản lý việc đóng BHXH, 

BHYT, BHTN. 

- Kịp thời thông tin đến các cơ quan liên quan để xử lý các hành vi vi phạm về 

pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN trong quá trình thanh tra, kiểm tra chuyên 

ngành về thuế. 

9. Thanh tra tỉnh 

- Qua các cuộc thanh tra tại các đơn vị sử dụng lao động, kịp thời kiến nghị 

các cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách trong công 

tác quản lý nhà nước về lao động, BHXH, BHYT, BHTN cho phù hợp với tình hình 

thực tế. 

- Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, BHXH tỉnh thanh tra 

những vụ việc nổi cộm, gây dư luận xã hội không tốt về thực hiện chính sách lao 

động, BHXH, BHYT, BHTN. 

10. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh 

- Chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy 

định của pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; tập trung chỉ 

đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở chủ động yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện 

nghiêm túc việc đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể; kịp thời thông tin, kiến 

nghị đến các cơ quan chức năng về các hành vi vi phạm pháp luật về lao động, BHXH, 

BHYT, BHTN của doanh nghiệp để có biện pháp xử lý. 

- Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, BHXH tỉnh kiểm tra 

việc thực hiện pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp. 

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện khởi kiện các doanh nghiệp 

nợ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật. 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn và tổ chức đại diện người lao 

động tại doanh nghiệp trong quan hệ lao động. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt 

động của công đoàn, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn nhất là lực lượng công 

đoàn cơ sở để thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm là tổ chức chính trị xã hội của giai 

cấp công nhân. 

11. Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh  

Chỉ đạo các doanh nghiệp trong Hiệp hội xây dựng văn hóa doanh nghiệp và 

chấp hành nghiêm pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN; thường xuyên phối 

hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn để kịp thời nắm bắt những khó 
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khăn, vướng mắc trong thực hiện pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN tại các 

doanh nghiệp, qua đó kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền các giải pháp hỗ 

trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.  

12. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

- Hằng năm, khi xây dựng và đăng ký nhiệm vụ trọng tâm phải đưa chỉ tiêu doanh 

nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN và giảm nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN trên 

địa bàn vào nhiệm vụ trọng tâm người đứng đầu. 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn triển 

khai thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, BHXH, BHYT, 

BHTN đối với các doanh nghiệp trên địa bàn. 

- Tập trung kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm đối với các đơn vị, doanh nghiệp 

đang cố tình không tham gia BHXH, BHYT, BHTN; sau kiểm tra phải xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN 

cho người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn. Công khai trên phương tiện thông 

tin đại chúng của địa phương các doanh nghiệp trên địa bàn nợ BHXH, BHYT, BHTN 

từ 3 tháng trở lên. 

- Định kỳ hằng quý, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND xã, phường, 

thị trấn phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, BHXH huyện, 

thành phố xác định các doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chưa tham gia BHXH, 

BHYT, BHTN để yêu cầu doanh nghiệp đảm bảo quyền lợi cho người lao động nếu 

thuộc diện tham gia. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm 

nội dung Chỉ thị này, định kỳ 06 tháng (trước ngày 15/7) và hằng năm (trước ngày 

15/12) báo cáo kết quả thực hiện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.  

Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị; định kỳ 

báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Lao động-TB&XH (để b/c); 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh; 

- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; 
- Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Cục thuế tỉnh, BHXH tỉnh; 

- Ngân hàng Nhà nước CN Bắc Giang; 
- UBND huyện, thành phố; 
- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh;  
- Báo Bắc Giang; Đài PTTH tỉnh; 
- Văn phòng UBND tỉnh:  

+ LĐVP; các phòng, ban, trung tâm; 

+ Lưu: VT, KGVX.Thảo 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Mai Sơn 
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