
     Kính gửi:   Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Thời gian qua, việc trả sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động 
quản lý theo quy định của Luật BHXH đã được cơ quan BHXH phối hợp với 
Bưu điện và các đơn vị sử dụng lao động trả sổ BHXH đến tay người lao động 
kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra vẫn còn 
một số trường hợp người lao động chưa nhận được sổ BHXH, đơn vị sử dụng lao 
động còn lưu giữ sổ BHXH đã xác nhận thời gian đóng BHXH, bảo hiểm thất 
nghiệp (BHTN) của người lao động.

Để thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc quản lý sổ BHXH và 
đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên đề nghị 
các đơn vị sử dụng lao động thực hiện một số nội dung sau:

- Thực hiện đúng theo quy định của Luật BHXH, yêu cầu các đơn vị sử 
dụng lao động không giữ sổ BHXH của người lao động.

- Đối với người lao động tăng mới đã có sổ BHXH, đơn vị căn cứ mã sổ 
BHXH do người lao động cung cấp để kê khai tham gia tiếp và không yêu cầu 
người lao động nộp sổ cho đơn vị lưu giữ. Trường hợp người lao động tăng mới 
chưa có sổ BHXH, khi đơn vị nhận được tờ bìa sổ BHXH từ cơ quan BHXH 
thì trả ngay cho người lao động quản lý.

- Đối với trường hợp người lao động đã nghỉ việc quá 12 tháng nhưng 
không đến nhận sổ BHXH đã xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN (tờ bìa và 
tờ rời sổ hoặc chỉ có tờ rời chốt sổ), đề nghị đơn vị lập danh sách bàn giao cho 
cơ quan BHXH (qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính) để lưu 
giữ theo quy định.

Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đúng nội dung hướng dẫn 
trên, đơn vị nào không thực hiện hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, 
trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về BHXH tỉnh Hưng Yên 
qua (phòng Cấp sổ, thẻ) để được hướng dẫn./.

    Nơi nhận:                                                                                   KT.GIÁM ĐỐC 
      - Như trên;                                                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC                                         
      - Giám đốc BHXH tỉnh (để báo cáo);
      - Các PGĐ BHXH tỉnh;
      - Văn phòng, các phòng nghiệp vụ; 
      - BHXH các huyện, thị xã (để thực hiện);
      - Lưu: VT, CST.                                                                      

   Nguyễn Thanh Ba

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HƯNG YÊN

Số:         /BHXH-CST
V/v chấn chỉnh việc trả sổ BHXH

cho người lao động quản lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Hưng Yên, ngày      tháng       năm 2022
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