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Số:            /BC-BHXH Kiến An, ngày      tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
Danh sách các đơn vị nợ đọng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất 

nghiệp tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận Kiến An.

Thực hiện Công văn số 1269-CV/QU ngày 30/9/2019 của Quận ủy Kiến An về 
việc tăng cường chỉ đạo chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT). 
BHXH quận Kiến An báo cáo UBND quận Kiến An như sau:

Tính đến hết tháng 12/2021 số đơn vị nợ đọng quỹ BHXH, BHYT, BHTN trên 6 
tháng có 41 đơn vị, với tổng số tiền nợ: 8,317 tỷ đồng (có danh sách chi tiết đính kèm).

Để thực hiện nghiêm Luật BHXH, Luật BHYT, khắc phục tình trạng trốn đóng, nợ 
đọng BHXH, BHYT nhằm đảm bảo nguồn kinh phí chi lương hưu, trợ cấp BHXH, chi 
trả khám chữa bệnh BHYT và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động khi tham 
gia BHXH, BHYT. 

Bảo hiểm xã hội quận Kiến An báo cáo và đề nghị UBND quận Kiến An một số 
giải pháp thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT trong thời gian tới như sau:

1. Hàng quý UBND quận giao chỉ tiêu cho đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra các 
đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT kéo dài, tham mưu UBND quận xử lý các doanh nghiệp 
vi phạm Luật BHXH, BHYT theo quy định.

2. Đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Kiến An; các cơ quan 
thông tấn báo chí trên địa bàn thành phố Hải Phòng công khai tên đơn vị, doanh nghiệp 
vi phạm Luật BHXH, BHYT. UBND quận chỉ đạo công khai danh sách các đơn vị vi 
phạm Luật BHXH, BHYT lên cổng thông tin điện tử quận Kiến An để người lao động 
giám sát.

3. Đề nghị Quận ủy, Hội đồng nhân dân, UBND quận không xem xét các danh 
hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng đối với tập thể và cá nhân người đứng đầu các 
đơn vị, doanh nghiệp vi phạm Luật BHXH, Luật BHYT./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH thành phố (để b/c); 
- Thường trực Quận ủy (để b/c);
- Phòng LĐTBXH (để phối hợp);
- LĐLĐ quận (để phối hợp);
- TT VH TT&TT quận (để phối hợp);
- Lưu: VT, BPT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Tú
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