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V/v ghi mã đơn vị chuyển nộp tiền BHXH

Kính gửi: Các đơn vị đóng BHXH trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Hiện nay các đơn vị tham gia đã có phối hợp tốt với cơ quan Bảo hiểm xã
hội (BHXH) tỉnh Bình Dương trong việc thực hiện các quy định về trích nộp bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là BHXH).
Tuy nhiên, còn nhiều đơn vị không ghi đầy đủ, chính xác tên và mã đơn vị tham
gia BHXH trên các chứng từ chuyển nộp tiền gây khó khăn, nhầm lẫn trong việc
ghi nhận số thu.
Để công tác thu nộp được quản lý chặt chẽ hơn, bảo đảm tốt nhất quyền lợi
cho người lao động, BHXH tỉnh đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
- Ghi đầy đủ, chính xác mã đơn vị tham gia BHXH trên các chứng từ
chuyển nộp tiền BHXH ngay cạnh bên tên đơn vị (VD: Công ty TNHH ABC-mã
đơn vị: YNxxxxZ).
- Trường hợp đơn vị có 02 mã trở lên thì ghi rõ nộp tiền cho đối tượng nào
đồng thời ghi mã đơn vị tương ứng.
- Trường hợp đơn vị chuyển nộp nhiều khoản tiền cho các mã khác nhau
trên cùng 01 chứng từ thì ghi rõ khoản tiền nào chuyển nộp cho mã đơn vị nào
tương ứng.
- Các đơn vị đề nghị ngân hàng nơi đơn vị chuyển nộp tiền ghi đầy đủ,
chính xác các thông tin trên chứng từ chuyển nộp tiền BHXH của đơn vị mình.
BHXH tỉnh Bình Dương đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện tốt những
nội dung trên để số thu nộp BHXH của đơn vị được ghi nhận chính xác, kịp thời
nhằm bảo đảm quyền lợi người lao động trong việc cấp thẻ, giải quyết các chế độ,
bảo lưu sổ…cũng như không làm phát sinh lãi chậm nộp, gây khó khăn cho đơn vị
và cơ quan BHXH trong công tác quản lý. Mọi trường hợp không ghi đầy đủ,
chính xác thông tin tên và mã đơn vị nộp tiền dẫn đến việc chậm trễ trong xử lý hồ
sơ làm ảnh hưởng quyền lợi của người lao động hoặc phát sinh lãi chậm nộp thì cơ
quan BHXH không chịu trách nhiệm./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KHTC;
- BHXH các huyện, TX, TP;
- Trang web BHXH tỉnh;
- Lưu VT, QLT.
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