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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

 “Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là hai chính sách xã hội 

trụ cột của hệ thống ASXH, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng 

xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã 

hội. Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới rất coi trọng chính sách 

BHXH, bởi vì việc thực hiện tốt chính sách BHXH sẽ giúp bảo đảm 

ổn định cuộc sống cho NLĐ nói chung, góp phần ổn định chính trị, 

đảm bảo an toàn xã hội, ASXH. 

Công tác thu BHXH ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chi và 

quá trình thực hiện chính sách BHXH trong tương lai.  

Trong thời gian qua, công tác thu BHXH tại BHXH huyện 

Đăk Tô đã có nhiều cố gắng và đạt được kết quả tốt, luôn hoàn thành 

và vượt kế hoạch được giao. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, công 

tác thu BHXH còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế như: số đơn vị 

SDLĐ, số lao động chưa tham gia BHXHBB còn rất nhiều, độ bao 

phủ BHXH tăng chậm, tỷ lệ gia tăng về mức lương, tiền công tham 

gia hàng năm chưa cao, số đơn vị nợ đọng, trốn đóng, đóng không đủ 

số người, đóng không đủ mức lương bắt buộc phải tham gia theo quy 

định của loại hình BHXHBB.  

Với tư cách là một cán bộ đang làm thực tiễn trong lĩnh vực 

BHXH của BHXH huyện Chư Sê và để khắc phục những hạn chế 

nêu trên, nhằm mở rộng, tăng trưởng nguồn thu, nên học viên đã 

chọn đề tài “Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội 

huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai ” làm Luận văn nghiên cứu để áp dụng 

thực tiễn. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát  

“Trên cơ sở lý luận cơ bản về BHXH, cơ sở lý luận công tác 

thu BHXH, luận văn làm rõ và đánh giá thực trạng công tác quản lý 

thu BHXH trên địa bàn huyện Chư Sê giai đoạn năm 2015-2019. 

Bên cạnh đó, luận văn đã đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm 

hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH nói chung và trên địa bàn 

huyện Chư Sê nói riêng. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý 

thu BHXH. 

- Ph n tích, đánh giá thực trạng quản lý thu BHXH tại BHXH 

huyện Chư Sê. Ch  ra những vấn đề còn tồn tại và nguyên nh n của 

những tồn tại đó. 

- Đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác 

quản lý thu BHXH trên địa bàn huyện Chư Sê, t nh Gia Lai. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: công tác quản lý thu BHXH trên địa 

bàn huyện Chư Sê , t nh Chư Sê. 

- Phạm vi nghiên cứu: 

 Phạm vi nội dung: công tác quản lý thu BHXH (BHXHBB 

và BHXHTN), thực tiễn áp dụng tại BHXH huyện Chư Sê , t nh 

Gia Lai. 

 Phạm vi không gian: BHXH huyện Chư Sê, t nh Gia Lai. 

 Phạm vi thời gian: Thực trạng quản lý thu của BHXH 

huyện  Chư Sê giai đoạn 2015-2019. Đề xuất các giải pháp tăng 

cường công tác quản lý thu tại BHXH huyện Chư Sê. 
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4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thu thập dữ liệu 

- Phương pháp ph n tích 

5. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

-  Phan Huy Đường (2015) trong nghiên cứu QLNN về kinh 

tế. 

  - Nghiên cứu của Nguyễn Văn Ch u (2006). 

  - Dương Văn Thắng (2014). 

6. Bố cục của đề tài 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo 

và phụ lục kết cấu, luận văn được kết cấu thành 03 chương, bao gồm: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý thu BHXH. 

Chương 2: Thực trạng quản lý thu BHXH trên địa bàn huyện 

Chư Sê, t nh Gia Lai. 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH 

trên địa bàn huyện Chư Sê, t nh Gia Lai. 

 

CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THU BHXH  

1.1. KHÁI QUÁT VỀ BHXH  VÀ QUẢN LÝ THU BHXH  

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của BHXH  

a. Khái niệm BHXH 

Theo Luật BHXH: “BHXH là sự bảo đảm thay thế hoặc bù 

đắp một phần thu nhập của NLĐ khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập 

do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao 

động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH.” 

 b. Đặc điểm của BHXH  
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Quỹ BHXH là quỹ tài chính độc lập, tập trung nằm ngoài 

ngân sách nhà nước, được Nhà nước bảo hộ và bù thiếu. Mục đích 

tạo lập quỹ là dùng để chi trả cho NLĐ, giúp họ ổn định cuộc sống 

khi gặp các biến cố hoặc rủi ro.  

Ở Việt Nam, Luật BHXH 2014 quy định thực hiện 5 chế độ 

trong 9 chế độ BHXH nêu trên (Ốm đau; Thai sản; Tai nạn lao động 

& bệnh nghề nghiệp; Hưu trí; Tử tuất). 

c. Đối tượng tham gia BHXH 

Đối tượng tham gia BHXH là cá nh n hoặc tổ chức có trách 

nhiệm đóng góp để tạo lập nên quỹ BHXH. Nói cách khác, những 

NLĐ và người SDLĐ tham gia đóng góp vào quỹ BHXH đều là đối 

tượng tham gia BHXH.” 

1.1.2. Khái niệm quản lý thu BHXH  

a. Khái niệm 

“Thu BHXH là việc Nhà nước sử dụng quyền lực của mình 

thông qua Luật và các Nghị định, Thông tư để tổ chức thực hiện 

công tác thu BHXH dưới 02 hình thức bắt buộc và tự nguyện theo 

quy định hoặc cho phép BHXHTN được tự nguyện tham gia lựa 

chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của 

mình. Trên cơ sở đó hình thành quỹ BHXH. 

b. Đặc điểm hoạt động thu BHXH 

 - Hoạt động thu BHXH  là hoạt động không vì lợi nhuận.  

 - Hoạt động thu BHXH có sự kết hợp giữa tính bắt buộc và 

tự nguyện. 

 - BHXH là một quĩ độc lập, chịu sự chi phối của Nhà nước 

về cơ chế chính sách, phạm vi thu BHXH, theo đúng qui định của 

pháp luật.. 
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c. Đặc điểm quản lý thu BHXH 

- Số đối tượng phải thu là rất lớn và gia tăng theo thời gian, 

nên công tác quản lý thu BHXH là rất khó khăn và phức tạp. 

 - Công tác thu mang tính chất định kỳ, lặp đi lặp lại. 

 - Đối tượng thu là tiền nên dễ xảy ra sai phạm, vi phạm đạo 

đức và lạm dụng quỹ.  

d. Nguyên tắc quản lý thu BHXH 

Nguyên tắc 1. Đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời 

Nguyên tắc 2: Đảm bảo tập trung, thống nhất, công bằng, 

công khai 

Nguyên tắc 3: Đảm bảo an toàn, hiệu quả 

1.1.3. Vai trò của quản lý thu BHXH 

Hoạt động của công tác thu BHXH ảnh hưởng trực tiếp đến 

công tác chi và quá trình thực hiện chính sách BHXH trong dài hạn. 

Do BHXH dựa trên cơ sở nguyên tắc có đóng có hưởng. Nếu không 

thu được BHXH thì quỹ BHXH không có nguồn để chi trả các chế 

độ và thực hiện chính sách BHXH. Do đó thực hiện công tác thu 

BHXH đóng một vai trò quyết định, then chốt trong quá trình đảm 

bảo ổn định cuộc sống của NLĐ, cũng như các DN được hoạt động 

bình thường [27]. 

1.2. NỘI DUNG QUẢN LÝ THU BHXH  

1.2.1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH  

 a. Rà soát, cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật về 

BHXH  

 Nhà nước, thông qua các cơ quan chức năng của mình x y 

dựng các văn bản quy phạm pháp luật về BHXH bao gồm các luật.  
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- Bộ Luật lao động Luật số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012; 

 - Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;  

 - Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013; 

 - Luật An toàn, Vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 

25/06/2015. 

 b. Tuyên truyền phổ biến pháp luật về chính sách BHXH 

cho đơn vị SDLĐ và NLĐ và nhân dân 

 - Nội dung tuyên truyền, phổ biến bao gồm: Tổ chức hội 

nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm, đối thoại trực tiếp; Phối hợp với 

các cơ quan thông tấn, báo chí triển khai hoạt động tuyên truyền 

thông qua chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề và các bài viết, 

phóng sự; Tổ chức tuyên truyền trực quan thông qua các ấn phẩm 

tuyên truyền: pano, áp phích, tờ rơi, tranh cổ động… 

1.2.2. Lập dự toán thu BHXH  

Đối với cơ quan BHXH huyện, hàng năm BHXH cấp huyện 

căn cứ tình hình thực hiện năm trước và khả năng mở rộng NLĐ 

tham gia BHXH trên địa bàn, lập hai bản “Kế hoạch thu BHXH, 

BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN” năm sau (theo Mẫu số K01-TS), 

gửi BHXH t nh một bản trước ngày 15/7 hàng năm. Đối với BHXH 

t nh, hàng năm lập hai bản “Kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN, 

BHTNLĐ, BNN” năm sau (theo Mẫu số K01-TS) đối với đơn vị 

SDLĐ do t nh quản lý, đồng thời tổng hợp toàn t nh, lập hai bản bản 

“Kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN” năm sau 

(theo Mẫu số K01-TS), gửi BHXH Việt Nam một bản trước ngày 

20/7 hàng năm. Đồng thời, bên cạnh đó, căn cứ vào dự toán thu 

BHXH Việt Nam giao, tiến hành ph n bổ dự toán thu cho các đơn vị 

trực thuộc t nh, huyện trước ngày 20/1 hàng năm. 
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1.2.3. Tổ chức thu BHXH  

a. Các cơ quan quản lý nhà nước về BHXH 

Theo quy định tại điều 8 Luật BHXH, các cơ quan quản lý 

nhà nước về BHXH gồm:  

- Chính phủ, Bộ LĐTBXH, UBND t nh, thành phố trực 

thuộc trung ương thực hiện quản lý trong phạm vi địa phương.  

- Sở LĐTBXH có trách nhiệm giúp UBND t nh, thành phố 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHXH. 

b. Tổ chức bộ máy thực hiện thu BHXH 

BHXH Việt Nam được tổ chức và quản lý theo ngành dọc, 

tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương theo sơ đồ sơ đồ, 

hình 1.2, gồm có:  

- Trung ương là BHXH Việt Nam. 

- T nh, thành phố trực thuộc trung ương là BHXH t nh, thành 

phố trực thuộc trung ương”  

- Huyện, thị xã, thành phố thuộc t nh  gọi chung là BHXH 

huyện trực thuộc BHXH t nh. 

c. Hoạt động thu BHXH  

- Quản lý đối tượng, quản lý tiền thu, quản lý nợ và thực 

hiện theo quy trình thu BHXH. 

-  Đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN nợ đến 03 tháng 

tiền đóng đối với đơn vị đóng hằng tháng, 6 tháng đối với đơn vị 

đóng hằng quý, 9 tháng đối với đơn vị đóng 6 tháng một lần thì cán 

bộ chuyên quản thu liên hệ và trực tiếp đến đơn vị để đôn đốc, đối 

chiếu thu nộp và lập Biên bản đối chiếu thu nộp. Sau đó tiếp tục gửi 

văn bản đôn đốc đơn vị, 15 ngày gửi văn bản đôn đốc một lần; đồng 

thời, gửi cho Tổ thu nợ của BHXH t nh, BHXH huyện phối hợp thực 
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hiện cho đến khi thu nợ xong. 

1.2.4 Quyết toán thu 

Hàng quý, cán bộ thu tổng hợp căn cứ trên số liệu phải thu 

và số đã thu của từng đơn vị sử dụng lao động, lập báo cáo quyết 

toán thu để quyết toán số thu thừa, thiếu với đơn vị sử dụng lao động 

và bảo hiểm xã hội t nh. Thời hạn báo cáo chậm nhất đến ngày 5 của 

tháng đầu quý sau. Vào tháng đầu của mỗi quý trong năm, BHXH 

t nh sẽ duyệt quyết toán đối với BHXH huyện, đảm bảo qua các năm 

tại BHXH huyện không có tình trạng thu sai quy định phải hoàn trả 

lại tiền thu.” 

1.2.5. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về 

BHXH; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật 

về BHXH 

a. Thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH 

Nội dung kiểm tra quản lý thu bảo hiểm xã hội, bao gồm:  

- Kiểm tra nguồn hình thành quỹ bảo hiểm xã hội. 

- Kiểm tra đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 

theo quy định của pháp luật.  

- Kiểm tra việc trích tiền lương, tiền công tháng của người 

lao động và phần trích của đơn vị đóng bảo hiểm xã hội cho NLĐ 

thông qua chuyển khoản vào hệ thống Ng n hàng hoặc Kho bạc.  

- Kiểm tra việc đơn vị thực hiện thanh toán các chế độ 

ngắn hạn cho NLĐ.  

- Kiểm tra, đối chiếu công nợ bảo hiểm xã hội và thực hiện 

tính lãi, phạt tiền do vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội về đóng bảo 

hiểm xã hội đối với NSDLĐ.” 

b. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các trường hợp vi 
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phạm pháp luật về BHXH 

Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các trường hợp vi phạm 

pháp luật về BHXH thực hiện các nội dung: 

+ Tổ chức công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại về 

những điều bất hợp lý khi thực hiện chế độ BHXH. 

+ Thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra và theo dõi đôn đốc 

thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra đối các tổ chức cá nhân vi 

phạm pháp luật BHXH và các nội dung khác theo kết luận thanh tra, 

kiểm tra. 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ THU 

BHXH 

1.3.1. Đặc điểm tự nhiên của địa phƣơng 

1.3.2. Đặc điểm kinh tế xã hội của địa phƣơng 

1.3.3. Đặc điểm cơ bản và hoạt động của BHXH cuả địa 

phƣơng  

 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU BHXH TRÊN ĐỊA BÀN 

HUYỆN CHƢ SÊ, TỈNH GIA LAI 

2.1. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HUYỆN CHƢ SÊ ẢNH 

HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ QUẢN 

LÝ THU BHXH 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 

         a. Điều kiện tự nhiên 

Chư Sê là một huyện nằm phía nam t nh lỵ Pleiku, Gia Lai, 

cách Pleiku 40 km 

        “Đơn vị hành chính cấp xã, trị trấn: 15 (1 thị trấn, 14 xã). 
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b. Điều kiện kinh tế - xã hội 

Kinh tế xã hội của huyện giai đoạn: 2015 - 2020, Chư Sê 

phấn đấu để trở thành vùng động lực phía Nam của t nh. Theo đó, 

huyện phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình qu n hàng năm đạt 

12,4%; đến năm 2019, tổng giá trị sản xuất đạt 11.433 tỷ đồng (theo 

giá so sánh năm 2010), thu nhập bình qu n đầu người đạt 56,7 triệu 

đồng/người/năm.  

2.1.2. Đặc điểm cơ bản của BHXH huyện Chƣ Sê 

BHXH huyện Chư Sê chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của 

BHXH t nh Gia Lai, chịu sự quản lý hành chính nhà nước của 

UBND huyện Chư Sê. 

- Năm 2019, BHXH huyện Chư Sê có 14 cán bộ, viên chức, 

nh n viên hợp đồng; Số cán bộ công chức viên chức có trình độ đại 

học và sau đại học là 13 người; chiếm t  lệ 92,85%.” 

Đội ngũ cán bộ quản lý thu BHXH 

Do bộ phận thu là mảng nghiệp vụ chính của cơ quan 

BHXH, khối lượng công việc nhiều nên bộ phận quản lý thu BHXH 

được Lãnh đạo BHXH huyện Chư Sê bố trí 04 chuyên viên (01 tổ 

trưởng và 03 thành viên), các viên chức đều có trình độ đại học trở 

lên. 

2.1.3. Tình hình hoạt động của BHXH huyện Chƣ Sê giai 

đoạn 2015 - 2019 

Trên địa bàn huyện, năm 2015 có 155 đơn vi  SDLĐ với 

3.151 người tham gia BHXH BB. Đến năm 2019, BHXH huyện đã 

quản lý và giao dic h với 231 đơn vị SDLĐ tham gia BHXHBB cho 

3.802 người; Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 88 % d n số của huyện. 

Qua các năm, số thu đều vượt kế hoạch được giao, tuy nhiên 
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mức vượt kế hoạch thu rất thấp, cao nhất ch  vượt 2,22% (kế hoạch 

năm 2019).  

2.2. THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ THU BHXH TẠI BHXH 

HUYỆN CHƢ SÊ 

2.2.1. Công tác Tuyên truyền về chế độ, chính sách pháp 

luật BHXH 

           Trong những năm qua, BHXH  huyện  đã tham mưu cho 

Huyện ủy, UBND huyện ch  đạo tổ chức và phối hợp với các ban, 

ngành như Ban Tuyên giáo huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Đài 

phát thanh truyền hình huyện, UBND các xã, thị trấn, hệ thống loa 

truyền thanh cơ sở ở các thôn, khối phố, cơ quan báo chí đẩy mạnh 

hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chính sách BHXH đến 

mọi tầng lớp nh n d n trên địa bàn.” 

Tuy nhiên, hoạt động tuyên truyền về BHXH, BHYT trong 

thời gian vừa qua còn nhiều bất cập, thể hiện: Hiệu quả công tác ch  

đạo tuyên truyền, vận động người d n tham gia BHYT, BHXH trên 

địa bàn nhìn chung còn chưa cao, nặng tính hình thức (các hoạt động 

tuyên truyền đã được triển khai rộng khắp, tuy nhiên lấy số lượng 

báo cáo, chạy theo thành tích...  

2.2.2. Công tác lập dự toán thu BHXH tại BHXH huyện 

Chƣ Sê 

Để lập kế hoạch thu, trước hết tổ thu căn cứ vào tình hình 

thực tế thực hiện thu của năm, khả năng mở rộng đối tượng (dự báo), 

vào tình hình biến động số lao động, quỹ tiền lương do các đơn vị 

SDLĐ báo cáo hàng tháng để xác định dự toán thu năm kế hoạch cho 

từng đơn vị và tổng hợp lại toàn huyện gửi BHXH t nh. Số tiền dự 

toán thu được tính toán theo công thức sau: 
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“Số tiền dự toán thu = Số lao động dự toán × Lương bình 

qu n dự toán × T  lệ đóng (%)”. 

Sau đó, tổ thu sẽ tổng hợp số tiền dự toán thu theo từng khu 

vực như: khu vực hành chính, sự nghiệp công lập, cán bộ xã, thị trấn, 

khu vực DN Nhà nước, khu vực DN ngoài quốc doanh, hộ kinh 

doanh cá thể trên địa bàn huyện, các đối tượng NSNN đóng, hỗ trợ 

đóng... Bên cạnh lập kế hoạch thu cho các đơn vị đang tham gia 

BHXHBB, BHXHTN tổ thu còn đưa ra dự toán về các đơn vị có thể 

đăng kí tham gia BHXH năm kế hoạch. Vì tổ thu đã dựa vào tình 

hình phát triển kinh tế xã hội của huyện Chư Sê, dựa vào số DN 

được cấp giấy phép hoạt động tăng, giảm để đưa ra dự toán thu 

BHXH và cuối cùng là xác định tổng thu của cả năm kế hoạch. 

2.2.3. Công tác tổ chức thu BHXH tại BHXH huyện Chƣ 

Sê 

a. Quản lý, xác định đối tượng, đơn vị SDLĐ tham gia 

“Hàng năm, BHXH huyện phối hợp với các cơ quan có liên 

quan (Chi cục Thuế, Phòng Nội vụ, Phòng LĐTBXH, Phòng Tài 

chính-Kế hoạch huyện…) trong việc điều tra, lập danh sách các đơn 

vị SDLĐ, các DN và các đối tượng thuộc đối tượng tham gia 

BHXHBB, BHXHTN trên địa bàn; thông báo, hướng dẫn các đơn vị 

kịp thời đăng ký tham gia, đóng đủ BHXH cho NLĐ. 

Định kỳ báo cáo UBND, cơ quan quản lý lao động huyện 

tình hình chấp hành pháp luật về BHXH của các đơn vị trên địa bàn, 

đề xuất biện pháp giải quyết đối với các đơn vị chậm đóng kéo dài 

hoặc đơn vị cố tình trốn đóng, đóng không đủ số người thuộc diện 

tham gia BHXH theo quy định của pháp luật. 

         b. Quản lý, xác định tiền lương làm căn cứ đóng BHXH:  
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“Việc xác định mức đóng là căn cứ để tính tổng quỹ lương, là 

cơ sở rất quan trọng để thu và lập dự toán cho năm sau.  

* Tiền lương đối với khu vực Nhà nước:  

* Tiền lương đối với khu vực DN, do đơn vị quyết định: 

c. Quản lý mức đóng, đối tượng đóng BHXH 

Hiện nay, mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai 

nạn lao động-bệnh nghề nghiệp vào các quỹ thành phần được thực 

hiện căn cứ vào Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015, Luật BHXH 

2014, Luật việc làm 2013, Nghị định 146/2018/NĐ-CP, Nghị định 

44/2017/NĐ-CP, Nghị định 143/2018/NĐ-CP, Quyết định 595/QĐ-

BHXH ngày 14/4/2017 thì mức đóng BHXH bắt buộc {đóng vào quỹ 

hưu trí, tử tuất (HT); quỹ ốm đau, thai sản (ÔĐ); quỹ bảo hiểm tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (LĐ); quỹ bảo BHTN; quỹ BHYT}. 

- Đối tượng đóng: 

“Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, ngày 14/4/2017 của 

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về ban hành quy trình thu BHXH, 

BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp và căn 

cứ hồ sơ của đơn vị và người tham gia để xác định đối tượng, tiền 

lương, mức đóng, số tiền phải đóng BHXH đối với người tham gia 

và đơn vị theo phương thức đóng của đơn vị, người tham gia. 

- Quy trình công tác thu  

Cơ cấu tổ chức bộ máy thực hiện thu BHXH gồm có 3 tổ 

nghiệp vụ: Tổ thu, cấp sổ thẻ; Tổ thực hiện chế độ chính sách và tiếp 

nhận hồ sơ; Tổ tài chính kế toán và giám định. 

- Công tác thu BHXH  

“Tổ chức thực hiện thu: Trên cơ sở số lao động cũng như 

mức lương đóng BHXH, hàng tháng, cơ quan BHXH tính toán chính 
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xác số tiền phải thu BHXH cũng như tiền lãi chậm đóng BHXH để 

thông báo cho chủ SDLĐ và đôn đốc các đơn vị chuyển kịp thời về 

tài khoản thu của cơ quan BHXH. Không những thế, việc giao ch  

tiêu phấn đấu căn cứ vào tiềm năng của địa phương đã góp phần khai 

thác tối đa nguồn lực để thực hiện công tác thu BHXH ở huyện, nhờ 

đó giúp BHXH huyện Chư Sê hoàn thành vượt ch  tiêu được giao. 

Về số tiền thu BHXH, để quản lý tập trung thống nhất, 

BHXH t nh Gia Lai thống nhất đăng ký mở tài khoản chuyên thu tại 

Ng n hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) huyện 

Chư Sê; Toàn bộ số tiền đã thu BHXH phải được chuyển toàn bộ về 

tài khoản chuyên thu của BHXH huyện Chư Sê để chuyển về BHXH 

t nh Gia Lai theo quy định.   

2.2.4. Quyết toán thu BHXH 

          Khi nhận được Thông báo thẩm định quyết toán tài chính quý, 

năm do BHXH t nh thông báo cho BHXH huyện, Tổ Kế hoạch - Tài 

chính điều ch nh số liệu thu BHXH, đồng thời thông báo cho Tổ Thu 

để làm căn cứ điều ch nh báo cáo thu quý, năm, đảm bảo số liệu 

thống nhất giữa hai tổ. 

BHXH huyện sử dụng chứng từ, hạch toán kế toán, mở sổ 

chi tiết các tài khoản phải thu, đã thu BHXH và lãi do chậm đóng của 

từng đơn vị SDLĐ, NLĐ, tổ chức có trách nhiệm đóng theo quy định 

và lập báo cáo quyết toán thu theo đúng quy định tại Thông tư 

178/2012/TT-BTC, Thông tư 102/2018/TT-BTC và các văn bản 

hướng dẫn của BHXH Việt Nam. 

Định kỳ hàng quý, hàng năm BHXH t nh Gia Lai trên cơ sở 

số liệu BHXH huyện báo cáo lên kế hoạch và thực hiện kiểm tra, 

quyết toán với BHXH huyện. 
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2.2.5. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp 

luật về BHXH; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm 

pháp luật về BHXH trên địa bàn huyện  

Để kiểm soát việc thực hiện quy trình, thủ tục hồ sơ, BHXH 

huyện Chư Sê đã đi đầu trong việc thực hiện cải cách hành chính một 

cửa liên thông, sử dụng phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ. Với 

cơ chế hoạt động một của tại BHXH huyện Chư Sê việc tiếp nhận và 

giải quyết hồ sơ được triển khai nhanh chóng và có hiệu quả cao. 

Phần mềm tin học được ứng dụng để  xác định được các loại thủ tục, 

các hồ sơ cần thiết cũng như thời hạn giải quyết. Nhờ đó, giúp người 

quản lý có thể quản lý được hồ sơ đang ở đ u, thời hạn, chậm ở bộ 

phận nào… 

Việc thanh tra, kiểm tra dựa trên các hình thức: Kiểm tra 

thường xuyên, kiểm tra định kỳ, Kiểm tra đột xuất. 

Từ năm 2015-2019, BHXH huyện Chư Sê đã tổ chức thực 

hiên 99 cuộc kiểm tra. Trong đó riêng năm 2019, BHXH huyện đã 

kiểm tra 25 cuộc, tập trung chủ yếu vào các nội dung kiểm tra công 

tác thu (HĐLĐ, bảng lương, thanh quyết toán thuế, lao động tham 

gia, mức đóng, trích và thu nộp), công tác quản lý đối tượng, giải 

quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ, tại các đơn vị SDLĐ 

(đặc biệt chú trọng đến DN), phối hợp với Đội thi hành pháp luật của 

huyện (gồm có Thanh tra, Phòng LĐTBXH, Thuế, LĐLĐ huyện và 

các cơ quan liên quan) để thanh, kiểm tra liên ngành tại nhiều đơn vị 

SDLĐ. Qua công tác kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, chấn ch nh.  
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Bảng 2.21: Kết quả tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tại BHXH 

huyện Chư Sê,  giai đoạn 2015 – 2019 

ĐVT: Lượt 

Chỉ tiêu 
Năm  

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

+ Số đơn thư tố 

cáo khiếu nại. 

5 5 4 3 2 

+ Số đơn thư tố 

cáo khiếu nại đã 

giải quyết. 

5 5 4 3 2 

(Nguồn: BHXH huyện Chư Sê) 

“Tuy nhiên, do đặc thù là kiêm nhiệm công việc (cán bộ thu, 

tiếp nhận quản lý hồ sơ và tiếp công d n, làm báo cáo...) nên cán bộ 

tiếp d n rất áp lực, bận rộn, chưa được đào tạo bài bản về công tác 

tiếp d n, kiến thức chuyên môn để giải quyết đôi khi chưa thấu đáo 

và hài lòng người khiếu nại, tố cáo.” 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU 

BHXH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƢ SÊ 

2.3.1. Thành công và hạn chế về công tác quản lý thu 

BHXH trên địa bàn huyện Chƣ Sê 

a. Thành công 

         Thứ nhất, Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại 

BHXH huyện Chư Sê những năm qua cũng được chú trọng, sự phối 

hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức công tác tuyên 

truyền thông qua nhiều kênh, nhiều hình thức, đa dạng và phong phú. 
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          Thứ hai, Công tác lập dự toán thu BHXH của BHXH huyện 

Chư Sê trong những năm qua luôn được BHXH thành phố quan t m 

và chú trọng coi đ y là kh u then chốt trong việc quản lý thu hàng 

năng. BHXH thành phố đã thường xuyên bám sát tình hình thực tế, 

tổ chức kiểm tra. 

Thứ ba, Công tác tổ chức quản lý thu BHXH của BHXH 

huyện Chư Sê trong những năm qua được tăng cường giúp cho công 

tác quản lý thu ngày càng đi vào nề nếp, đổi mới sáng tạo. 

Thứ tư, Công tác quyết toán thu của BHXH huyện Chư Sê 

thời gian qua luôn được BHXH t nh Gia Lai đánh giá cao. 

Thứ năm, Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp 

luật về BHXH; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp 

luật về BHXH của BHXH huyện Chư Sê được quan t m như việc 

thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, đến kiểm tra trực tiếp các đơn vị 

SDLĐ kịp thời phát hiện những sai sót kịp thời hướng dẫn, uốn nắn.” 

 b. Hạn chế 

“Thứ nhất, Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, giải 

đáp các chế độ BHXH tuy đã được quan t m triển khai nhưng tần 

suất còn hạn chế, chưa có chiến lược tuyên truyền dài hạn, nội dung 

và hình thức đã được chú trọng. 

Thứ hai, Công tác lập dự toán thu BHXH chưa mang lại kết 

quả cao so với tiềm năng hiện có.  

Thứ ba,  

- Số DN chưa đăng ký tham gia BHXH cho người lao động 

còn chiếm t  trọng lớn trên tổng số DN được thành lập và đang hoạt 

động; 

- Đối với đơn vị đã đăng ký tham gia BHXH tuy nhiên việc 



18 

 

tham gia chưa đầy đủ cho người lao động đã ký HĐLĐ đang làm 

việc tại đơn vị, cũng như việc đăng ký trích nộp BHXH cho NLĐ 

chưa đúng với mức lương thực tế đã trả cho NLĐ; 

- Trình trạng chiếm dụng tiền BHXH, nợ đọng BHXH của 

khối DN xảy ra khá phổ biến và có chiều hướng gia tăng.  

- Công tác tổ chức thu BHXH của cán bộ quản lý và viên 

chức làm công tác thu vẫn còn một số thù động, rập khuôn chưa có 

nhiều sáng tạo, quyết đoán. 

- Hiện tượng trục lợi quỹ BHXH ngày càng phổ biến. 

Thứ tư, Công tác quyết toán quyết thu tuy đã đi vào nề nếp 

nhưng việc thực hiện chốt số liệu quyết toán hàng tháng, quý, năm 

chưa đúng theo đúng thời gian quy định, cũng như trong quá trình 

thẩm định số liệu quyết toán của BHXH t nh vẫn còn trường xử lý 

nghiệp vụ còn sót, thậm chí sai lệch số liệu cần hiệu ch nh lại. 

Thư năm, công tác thanh tra, kiểm tra, khởi kiện các đơn vị 

có số nợ đọng kéo dài vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.” 

2.3.2. Nguyên nhân hạn chế 

“- Các cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm sâu sát, lãnh 

đạo, ch  đạo quyết liệt trong công tác truyền thông, tuyên truyền Luật 

BHXH, BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

- Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, t nh Gia Lai 

nói chung và huyện Chư Sê nói riêng là trong thời gian vừa qua còn 

gặp nhiều khó khăn, nên việc chuyển dịch lao động từ khu vực phi 

chính thức sang chính thức diễn ra chậm, số NLĐ có quan hệ lao 

động không tăng nhiều.. 

- Ý thức tu n thủ pháp luật lao động, pháp luật BHXH của 

một bộ phận người SDLĐ kém.  
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU BHXH TRÊN ĐỊA 

BÀN HUYỆN CHƢ SÊ, TỈNH GIA LAI 

3.1 CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 

3.1.1. Những quan điểm hoàn thiện công tác quản lý thu 

BHXH  

- Đáp ứng sự hài lòng của đơn vị SLLĐ, người lao đông và 

nhân dân đối với ngành BHXH. 

- Thực hiện quản lý chặt chẽ các chế độ bắt buộc theo quy 

định của Luật BHXH. 

3.1.2. Chiến lƣợc phát triển phục vụ cho công tác quản lý 

thu BHXH trên địa bàn huyện Chƣ Sê 

Một là, để thực hiện được những định hướng chung cũng 

như những mục tiêu trong phát triển BHXH trên địa bàn huyện Chư 

Sê, cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý thu BHXH và phải cần 

xác định theo định hướng.  

“Hai là, tranh thủ sự quan t m ch  đạo của Huyện ủy, UBND 

huyện, BHXH t nh và sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan BHXH với 

các ngành liên quan trong việc thực hiện quản lý thu BHXH. Xây 

dựng kế hoạch và đưa ra giải pháp quản lý thu cụ thể nhằm đảm bảo 

thực hiện được các ch  tiêu mà BHXH t nh giao hàng năm. 

3.1.3. Một số yêu cầu khi xây dựng giải pháp 

- Quản lý chặt chẽ đơn vị SDLĐ, thu đúng, thu đủ, thu kịp 

thời, giảm thấp nhất nợ đọng; đảm bảo quyền lợi cho NLĐ. 

- Quản lý thu BHXH phải phù hợp, đúng quy định theo chủ 

trương, đường lối chính sách, pháp luật và phải đặt trong tổng thể 

chung của chương trình cải cách hành chính nhà nước, của ngành 
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BHXH. 

- Giải pháp có thể áp dụng vào thực tế và đạt hiệu quả cao.” 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ  

3.2.1. Hoàn thiện công tác tuyên truyền về chế độ, chính 

sách pháp luật BHXH trên địa bàn huyện Chƣ Sê 

“- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận 

động, giáo dục với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực 

nhằm n ng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ 

quan, tổ chức, đoàn thể, chủ SDLĐ, NLĐ về ý nghĩa và tu n thủ 

chính sách pháp luật BHXH.  

- Hàng năm, phải x y dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể về tuyên 

truyền riêng về BHXHBB và BHXHTN theo từng tháng, quý, năm. 

- Thường xuyên, chủ động phối hợp với cơ quan, ban ngành 

để làm tốt công tác tuyên truyền.” 

“- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, 

BHYT phải gắn chặt với mục tiêu phát triển đối tượng. 

- N ng cao chất lượng tuyên truyền, trong đó, về nội dung: 

cần x y dựng kế hoạch và thực hiện tuyên truyền theo theo loại hình. 

3.2.2. Hoàn thiện lập dự toán thu BHXH tại BHXH 

huyện Chƣ Sê 

- Trong thời gian tới, BHXH t nh Gia Lai cần chú trọng hướng 

dẫn cụ thể về nội dung dự toán đối với các khoản thu, chi (phải x y 

dựng chuẩn 01 bộ quy chuẩn về giao dự toán thu cũng như chi 

BHXH). 

- Để lập, tính toán, x y dựng kế hoạch tại cơ sở thì trước 

15/12 hàng năm phải tổ chức hội đồng bảo vệ, phản biện kế hoạch dự 

toán thu, chi cấp t nh,  tại BHXH t nh.  
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- Từng bước học tập, nghiên cứu để có thể ứng dụng phương 

pháp dự báo thu hiện đại của các nước tiên tiến trên thế giới trong 

thời gian gần đ y. 

3.2.3. Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý thu BHXH 

trên địa bàn huyện Chƣ Sê 

“- Tổ chức hoạt động thu BHXH 

+ X y dựng liên thông cơ sở dữ liệu giữa các ngành: Kế 

hoạch đầu tư – Thuế - Lao động – Y tế - BHXH để quản lý chặt đơn 

vị SDLĐ bắt buộc tham gia BHXH tránh tình trạng đơn vị SDLĐ 

trốn đóng BHXH. 

+ Cơ quan BHXH các cấp theo dõi chặt chẽ số tiền phát sinh 

trên các tài khoản tiền gửi thu BHXH mở tại ng n hàng, kho bạc. 

- N ng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính 

trị của cán bộ viên chức, lao động. 

3.2.4. Đẩy mạnh công tác phát triển đối tƣợng tham gia 

BHXH, BHYT, BHTN và công tác thu hồi nợ đọng 

“- Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, 

BHTN 

+ X y dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH 

trình UBND t nh phê duyệt làm cơ sở pháp lý để các ngành, UBND 

các huyện cùng phối hợp với BHXH t nh triển khai thực hiện tại các 

địa phương.  

+ Mở rộng hệ thống mạng lưới đại lý thu BHXHTN, phấn 

đấu mỗi thôn, bản, tổ d n phố đều có điểm thu BHXHTN, có nhân 

viên đại lý thu.  

+ Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, các cơ quan, 

ban ngành liên quan trong việc cung cấp, đối chiếu, rà soát, ph n tích 
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dữ liệu để xác định số đơn vị, lao động thuộc đối tượng tham gia 

BHXHBB. 

- Thu hồi nợ đọng: 

+ Chấp hành đầy đủ các quy trình về khai thác phát triển đối 

tượng, đôn đốc thu, thu nợ, phối hợp thanh tra, kiểm tra theo quy 

định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH để phát triển người tham gia 

BHXH.  

+ Hàng tháng, báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương về 

tình hình nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị SDLĐ, kiến 

nghị, đề xuất các biện pháp xử lý. 

+ Hằng tháng, bám sát đơn vị SDLĐ, cơ quan quản lý đối 

tượng, cơ quan tài chính để đôn đốc, phấn đấu thu đủ số tiền phát 

sinh phải thu trong tháng và số tiền còn phải thu của những tháng 

trước theo thông báo kết quả đóng (mẫu C12). 

3.2.5. Tăng cƣờng công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp 

hành pháp luật về BHXH; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi 

phạm pháp luật về BHXH 

“Một là, tập trung quyết liệt ch  đạo thực hiện việc thanh tra, 

tập trung thanh tra đột xuất tất cả các đơn vị nợ BHXH, BHYT từ 03 

tháng trở lên.  

Hai là, x y dựng kế hoạch thanh, kiểm tra cụ thể, thường 

xuyên cập nhật đơn vị được thanh kiểm tra (do có sự biến động về 

tình hình thực tế thu nộp, dấu hiệu vi phạm...);  

Ba là, bổ sung cán bộ chuyên trách làm công tác thanh tra, 

kiểm tra BHXH.  

Bốn là, bên cạnh việc xử lý nghiêm các vi phạm, cần khen 

thưởng kịp thời những đơn vị SDLĐ làm tốt công tác đăng ký tham 
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gia và thu nộp BHXH, chấp hành tất cả các quy định, giải quyết các 

chế độ hàng năm.  

Năm là, kiến nghị với BHXH cấp trên bổ sung cán bộ 

chuyên trách và ph n công cán bộ có đạo đức tốt, có năng lực chuyên 

môn, am hiểu thực tế, có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trực 

tiếp tiếp công d n, giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

3.3. KIẾN NGHỊ  

3.3.1. Kiến nghị với Đảng, Nhà nƣớc, Quốc hội, Chính 

phủ, các Bộ (gọi chung là Nhà nƣớc)  

3.3.2. Kiến nghị với BHXH Việt Nam 

3.3.3. Kiến nghị với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, huyện ủy, 

UBND huyện 

3.3.4. Kiến nghị với BHXH tỉnh Gia Lai  

 

KẾT LUẬN 

BHXH thể hiện tính nh n văn và bản chất tốt đẹp của chế độ 

ta, là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của NLĐ 

khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, 

trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH. Quỹ BHXH được hình thành chủ 

yếu từ các mức đóng góp của người tham gia, thường là sự chia sẻ 

giữa chủ SDLĐ và NLĐ, với một phần tham gia của Nhà nước và 

các nguồn khác có liên quan. 

Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với công tác thu BHXH là 

vấn đề cấp thiết đòi hỏi toàn Đảng, toàn d n một lòng kiên trì, n ng 

cao nhận thức và từng bước giải quyết những bất cập, hạn chế trong 

thời gian đến. 
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BHXH huyện Chư Sê quản lý các đối tượng tham gia và đối 

tượng thụ hưởng chế độ BHXH trên phạm vi mình quản lý, hằng 

năm đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức ch  tiêu đề ra. Tuy 

nhiên tại BHXH ở huyện Chư Sê vẫn còn những mặt hạn chế như: 

công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật BHXH chưa 

nhiều, chưa đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức tuyên truyền, 

công tác dự toán thu chưa sát với thực tế, công tác phát triển đối 

tượng chưa đúng tiềm năng, công tác thanh tra, kiểm tra còn ít, chưa 

hiệu quả… Để hoàn thiện quản lý nhà nước về quản lý thu BHXH, 

trong giới hạn hiểu biết về kiến thức cũng như kinh nghiệm, học viên 

đã đề xuất một số giải pháp để BHXH huyện Chư Sê áp dụng là đổi 

mới và tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chính 

sách pháp luật BHXH; Hoàn thiện lập dự toán thu; Hoàn thiện công 

tác tổ chức quản lý thu BHXH; Đẩy mạnh công tác phát triển đối 

tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và công tác thu hồi nợ đọng; 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về 

BHXH; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về 

BHXH. Đồng thời, đề tài cũng đưa ra những đề xuất, kiến nghị để 

hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH trong thời gian tới.  

Học viên cũng mong muốn thông qua các giải pháp, kiến 

nghị trong đề tài này, là một tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch 

định chính sách, nhà quản lý, DN, NLĐ, nh n d n và VCLĐ trong 

ngành BHXH.” 

 

 


