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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội
trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn của ðảng và Nhà nước, giữ vai trò quan
trọng trong việc ổn ñịnh ñời sống của người lao ñộng và nhân dân khi gặp rủi ro,
ñau ốm và khi hết tuổi lao ñộng. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội sẽ góp
phần ñảm bảo an sinh xã hội, ổn ñịnh chính trị và an toàn xã hội.
Sau gần 05 năm triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, kết quả cho thấy
nhận thức về bảo hiểm xã hội của các cấp các ngành, các ñơn vị sử dụng lao ñộng
và người lao ñộng ngày càng ñược nâng cao, công tác quản lý nhà nước ñược tăng
cường, số lao ñộng tham gia bảo hiểm xã hội ngày càng tăng, việc thực hiện chi
trả, giải quyết chế ñộ bảo hiểm xã hội cho người lao ñộng kịp thời hơn và từng
bước ñổi mới phương thức thực hiện. Tuy nhiên cũng còn một số vấn ñề cần ñược
tiếp tục quan tâm thực hiện như việc mở rộng ñối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
kể cả bắt buộc và tự nguyện, công tác thanh tra, kiểm tra chưa ñược thường xuyên,
tình trạng doanh nghiệp trốn ñóng, nợ ñóng, chậm ñóng bảo hiểm xã hội còn tồn
tại dẫn ñến việc giải quyết chế ñộ bảo hiểm xã hội cho người lao ñộng chưa kịp
thời.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ thị như sau:
1. Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội:
a) Phối hợp với Liên ñoàn Lao ñộng tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh tăng cường
kiểm tra việc ký kết hợp ñồng lao ñộng, xây dựng quy chế trả lương, tham gia bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của các cơ quan, ñơn vị và doanh nghiệp; Tăng
cường công tác thanh tra, kiên quyết xử lý ñối với người sử dụng lao ñộng cố tình
vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội.
ðối với các doanh nghiệp sau khi tiến hành biện pháp xử phạt vi phạm hành
chính mà các ñơn vị không truy nộp tiền nợ bảo hiểm xã hội, ñề xuất với cấp có
thẩm quyền thực hiện biện pháp thu hồi nợ qua tài khoản ngân hàng theo quy ñịnh
tại Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BLðTBXH-BTC-NHNN ngày 18 tháng
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