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Kính gửi: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam  

 Liên quan đến kết quả triển khai Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 9/11/2018 của Chính 

phủ về cắt giảm chi phí cho DN, cũng như Nghị quyết số 02 của Chính phủ về cải thiện môi 

trường kinh doanh, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã lấy ý 

kiến góp ý từ các doanh nghiệp Hội viên và tổng hợp các vướng mắc, bất cập làm gia tăng 

chi phí cho doanh nghiệp thủy sản trong đó có các vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực quản lý 

chuyên ngành của Quý cơ quan như sau:  

Thực hiện Quyết  định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám  đốc 

BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), 

bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ 

BHYT, Cơ quan BHXH các tỉnh, thành phố đã yêu cầu các doanh nghiệp phải báo giảm sớm 

vào cuối tháng trước đối với những trường hợp nghỉ việc từ ngày 1 đến ngày 15 của tháng 

sau.  

Trường hợp đơn vị lập danh sách báo giảm lao động do nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng 

lao động… chậm, đơn vị phải đóng số tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm đến hết 

tháng gửi danh sách báo giảm cho cơ quan BHXH.  

  Tuy nhiên, trong thực tế tại các DN, có nhiều trường hợp không thể thực hiện được 

việc báo giảm lao động sớm vào cuối tháng trước do:  

- Công nhân viên ký kết hợp đồng thời vụ: đối tượng này chỉ cần báo trước ngày nghỉ 

việc ít nhất 3 ngày theo quy định của Pháp luật;  

- Công nhân viên tự ý bỏ việc và không thông báo tới người sử dụng lao động.  

Hơn nữa, người lao động không đi làm, không tạo ra doanh thu mà BHXH lại dồn chi 

phí rủi ro của việc báo giảm chậm này cho doanh nghiệp là không thỏa đáng. Do vậy, việc 

thực hiện quy trình báo giảm lao động mới này là không thể thực hiện được và chưa phù hợp 

với quy trình báo giảm lao động của BHXH, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của các doanh nghiệp.  

Kiến nghị: Cơ quan BHXH Việt Nam có văn bản hướng dẫn các Cơ quan BHXH cấp 

tỉnh, thành phố không thực hiện các quy định nêu trên mà áp dụng chế độ khai báo và quyết 

toán như trước kia để các DN đảm bảo thực hiện đúng Luật và để quy trình trên hợp nhất với 

BHXH cũng như Luật BHXH, BHYT. Đồng thời, đề nghị những DN đã đóng tiền BHYT 

của các tháng báo giảm chậm do phát sinh những trường hợp lao  động nghỉ việc được trả lại 

hoặc khấu trừ vào các lần thu nộp tiếp theo. 
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 Trân trọng đề nghị Quý Cơ quan quan tâm, chỉ đạo để sớm xem xét, giải quyết vướng 

mắc, bất cập nói trên nhằm dỡ bỏ các gánh nặng về chi phí (thời gian, tiền bạc) cũng như ách 

tắc trong thủ tục hành chính cho cộng đồng DN, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho 

các DN XK thủy sản của Việt Nam và vị thế của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. 

Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 
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