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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: Các đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương vẫn còn tình trạng các đơn vị tham
gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp
(BHTN) chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN làm ảnh hưởng đến việc giải quyết
các chế độ cho người lao động.
Thực hiện Luật BHXH; Luật BHYT; Luật Việc làm; Nghị quyết số 21/NQTW 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” và chỉ đạo của Tổng Giám đốc
BHXH Việt Nam.
BHXH tỉnh Bình Dương đề nghị các đơn vị tham gia BHXH, BHYT,
BHTN trên địa bàn tỉnh hoàn tất việc trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN hàng
tháng ngay trong tháng theo đúng quy định (chậm nhất đến ngày cuối tháng tiền
đến tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH) để giải quyết quyền lợi BHXH,
BHTN (bảo lưu sổ, giải quyết chế độ thai sản, ốm đau…) cũng như gia hạn thẻ
BHYT năm 2017 kịp thời.
Đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi của người
lao động./.
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