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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 
THỦY SẢN VIỆT NAM 

����� 

Số: 96/2017/CV-VASEP 
V/v kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về BHXH theo 

Quyết định 959/QĐ-BHXH & 595/QĐ-BHXH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------oOo------------- 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2018 

 

Kính gửi: - Bộ Lao động, Thương Binh và XH 

         - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cùng các DN hội viên 

chân thành cảm ơn Quý Cục đã luôn lắng nghe & hỗ trợ VASEP cùng các DN thủy sản tháo 

gỡ các vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi các quy định về quản lý, thực hiện chế 

độ tiền lương, bảo hiểm xã hội. 

Thời gian qua, Hiệp hội đã nhận được phản ánh của Công ty CP Thủy sản và Thương 

mại Thuận Phước về các bất cập trong quy định về đóng BHXH theo các Quyết định 

959/QĐ-BHXH & 595/QĐ-BHXH, cụ thể như sau: 

1. Bất cập về việc DN phải đóng BHXH khi người lao động không làm việc và không 
hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng:  

Điểm 1.7, khoản 1, Điều 38 Quy định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng 

giám đốc BHXH Việt Nam có nêu:  

“1.7. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở 

lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng 

BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. 

Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng 

theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN nhưng 

vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.”  

 Quy định như vậy đồng nghĩa với trường hợp: người lao động chỉ cần làm việc từ 12 
ngày trở lên trong tháng (tức là nghỉ việc dưới 14 ngày trong tháng) thì DN vẫn phải đóng 

BHXH hết tháng đó cho người lao động mặc dù trợ cấp ốm đau của người lao động đã được 

cơ quan BHXH chi trả từ nguồn đóng của doanh nghiệp và người lao động. Do đó, DN đã 

phải đóng bù BHXH với số tiền rất lớn cho những người lao động nghỉ dưới 14 
ngày/tháng, trong đó số ngày nghỉ tập trung đa số từ 11-13 ngày/tháng.  

Xét về bản chất của vấn đề, người lao động không đi làm, không tạo ra thu nhập thì 

không có tiền để đóng BHXH; DN càng có nhiều người lao động nghỉ ốm đau, nghỉ việc 

riêng thì thiệt hại càng nặng nề. Như vậy, luật BHXH vô hình trung đã mất đi ý nghĩa an 

sinh xã hội của nó.  

2.  Bất cập về yêu cầu báo giảm lao động sớm khi đóng BH hàng tháng 

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 DN phải báo giảm sớm vào cuối 

tháng trước đối với những trường hợp nghỉ việc từ ngày 1 đến ngày 15 của tháng sau. 
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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; 

- Nhiều công nhân viên tự ý nghỉ việc, bỏ việc mà không thông báo trước tới người sử 

dụng lao động do đặc thù của ngành thủy sản: sử dụng nhiều lao động; đa số là lao 

động nữ có con nhỏ ốm đau thất thường hoặc không có người trông; nhà máy có 

nhiều ca làm việc; tình hình lao động biến động liên tục,…. 

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 DN 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 DN. 

Bằng văn bản này, Hiệp hội xin báo cáo với Bộ LĐTBXH và Cơ quan BHXH Việt 

Nam và xin kiến nghị như sau: 

1. Khi người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương thì cho phép DN không 

phải đóng BHXH cho những ngày nghỉ này và người lao nghỉ việc riêng không hưởng 

lương ngày nào thì tự đóng BHXH ngày đó, trừ trường hợp nghỉ phép thường niên hoặc 

hưởng chế độ thai sản theo quy định. 

2. Đề nghị Cơ quan BHXH Việt Nam có công văn hướng dẫn các Cơ quan BHXH cho 

phép DN được chốt danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia BHXH chậm nhất 

đến ngày 15 của tháng tiếp theo để khai báo và quyết toán BHXH nhằm tạo điều kiện 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. 

Thông tin phản hồi xin vui lòng liên hệ: Chị Trần Hoàng Yến, Tel: 024.37715055 

(ext. 206); Mobil: 0947.623.129; Email: hoangyen@vasep.com.vn. 

Trân trọng cảm ơn và kính chào ./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CIEM; Hội đồng TVCCTTHC; 

- Chủ tịch HH và các PCT HH; 

-   VPĐD HH tại Hà Nội; 

-   Lưu VP HH. 

TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ  
XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM 

TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI 

 
 

 

Trương Đình Hòe 
 


