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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v rà soát và bàn giao sổ
BHXH cho người lao động

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp tham gia đóng BHXH
trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 Quốc hội Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam ngày 20/11/2014, trong đó quy định kể từ ngày 01/01/2016,
người lao động được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) và Công văn số
4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn rà soát
và bàn giao sổ BHXH cho người lao động.
Thực hiện sự chỉ đạo tại Công văn số 870/UBND-VX ngày 14/3/2017 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc rà soát và bàn giao sổ cho người lao động.
Hiện nay, BHXH tỉnh Bình Dương đã thực hiện rà soát sổ BHXH để trả
người lao động lưu giữ đạt 98%, qua đây nói lên sự phối hợp tốt giữa cơ quan
BHXH và đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên để hoàn thành 100%
theo tiến độ, BHXH tỉnh Bình Dương đề nghị các đơn vị tích cực phối hợp thực
hiện các nội dung sau:
1. Đơn vị kiểm tra lại sổ BHXH của người lao động tại đơn vị mình đã được
rà soát hết chưa, phải đảm bảo 100% sổ đã được rà soát.
2. Các trường hợp sổ chưa rà soát do: Không có sổ, sổ trả về do chưa đầy đủ
hồ sơ để điều chỉnh theo quy định, đề nghị đơn vị thực hiện theo Công văn số
1396/BHXH-CST ngày 06/7/2018.
3. BHXH đã gửi mẫu 03 tới một số đơn vị theo địa chỉ Gmail, đề nghị đơn vị
cho ký mẫu 03 và kẹp vào sổ gửi lên Tổ rà soát BHXH tỉnh, các trường hợp đơn vị
có sổ chưa rà soát mà không có mẫu 03 đề nghị đơn vị lập danh danh sách họ và
tên, số sổ gửi qua địa chỉ Gmail: torasoat@gmail.com và BHXH tỉnh gửi mẫu 03
xuống cho đơn vị.
Trên đây là một số nội dung cần lưu ý đơn vị. Rất mong các đơn vị thực
hiện chậm nhất ngày 15/8/2018 các đơn vị gửi hết các sổ BHXH chưa rà soát lên cơ
quan BHXH (vui lòng liên hệ số điện thoại: 02743.897594 - g p đ/c Nhân).
Nơi nhận:
- Như trên;
- P. QLT, P. KT, P. KTTHN,
P.TNHS&TKQTTHC, CĐBHXH;
- Lưu VT, CST.

KT. GIÁM ĐỐC
H GIÁM ĐỐC

Người ký: Bảo
hiểm xã hội
tỉnh Bình
Dương
Thời gian ký:
09.08.2018

