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Kính gửi : Thường trực Thành ủy

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về việc đôn đốc 
các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thu nộp BHXH, BHYT, BHTN cho 
người lao động năm 2021, UBND thành phố đã ban hành Công văn số  
3111/UBND-LĐTBXH ngày 20 tháng 12 năm 2021yêu cầu các đơn vị, doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố nộp BHXH, BHYT, 
BHTN hằng tháng cho người lao động, gửi văn bản trên trực tiếp cho các đơn 
vị, doanh nghiệp. 

Thời điểm 20/12/2021 có 98 doanh nghiệp còn nợ đóng BHXH, 
BHYT, BHTN cho người lao động với tổng số tiền 7.898.998.992 đồng. 
UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Lao động TB&XH chủ trì, phối hợp với 
Liên đoàn Lao động thành phố, BHXH Hải Dương liên hệ trực tiếp với các 
doanh nghiệp trong công tác đôn đốc thu nộp.

Đến thời điểm hiện tại (19/01/2022), đã có 85/98 doanh nghiệp đã hoàn 
thành việc đóng bảo hiểm, 13/98 doanh nghiệp còn nợ với tổng số tiền 
3.193.505.028 đồng. Trong tổng số 13 doanh nghiệp nợ đóng, có 6/13 doanh 
nghiệp nợ gối đầu, 7/13 doanh nghiệp còn lại, các phòng, ngành chức năng đã 
nhiều lần gọi điện thoại và xuống doanh nghiệp nhưng không liên lạc được.

(có danh sách các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 
hoàn thành/ chưa hoàn thành thu nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao 
động gửi kèm)

Các doanh nghiệp nợ gối đầu có số nợ nhiều nhất là Công ty Liên 
doanh vận chuyển Quốc tế Hải Vân và Công ty TNHH KF Vina. Đối với 
Công ty Liên doanh vận chuyển Quốc tế Hải Vân, doanh nghiệp này nợ đóng 
bảo hiểm với tổng số tiền  2.421.050.435 đồng, xuất phát từ nguyên nhân 
khách quan: là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển, du lịch, 
trong suốt hai năm 2020, 2021 do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, 
kéo dài nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ngừng trệ, doanh 
thu không đủ để trả lương và nộp các khoản bảo hiểm cho người lao động. 
Tuy nhiên, Công ty đã cam kết với BHXH Hải Dương nộp các khoản bảo 
hiểm trên trong năm 2022. Đối với Công ty TNHH KF Vina, doanh nghiệp 



này nợ gối với  tổng số tiền 161.619.422 đồng, sẽ hoàn thành nộp bảo hiểm 
cho tháng 12/2021 vào cuối tháng 01/2022. 

Đối với 07 doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm không liên lạc được với 
chủ doanh nghiệp, UBND thành phố thành lập Đoàn liên ngành xuống làm 
việc, xác minh tình trạng hoạt động của doanh nghiệp. Trong trường hợp 
doanh nghiệp không tìm thấy hoặc không liên lạc được, các ngành chức năng 
sẽ thiết lập biên bản với UBND các phường, xã nơi doanh nghiệp đăng ký địa 
điểm sản xuất, kinh doanh, khoanh nợ, làm căn cứ để BHXH tỉnh tiến hành 
tạm dừng thu. Thời gian hoàn thành trong Quý I/2022.

UBND thành phố báo cáo kết quả đôn đốc thu nộp BHXH, BHYT, 
BHTN của các doanh nghiệp nợ đọng và xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực 
Thành ủy./.

 Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy (để b/c);
- CT, PCT UBND TP (b. Hà);
- Lưu: VT, LĐTBXH.

KT. CHỦ TỊCH
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Đặng Thu Hà
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