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BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

Số:           /KH-BHXH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày       tháng 7 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Phối hợp liên ngành đợt 2 năm 2019 về việc thanh tra chuyên ngành  

đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế  

tại các đơn vị sử dụng lao động (là doanh nghiệp)  

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị             

 

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;  

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014; 

Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và Luật BHYT 

số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT;   

Căn cứ Luật Việc làm số 23/2013/QH13 ngày 16/11/2013; Luật An toàn, 

vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015;      

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam; 

Quyết định số 1414/QĐ-BHXH ngày 04/10/2016 của Tổng Giám đốc BHXH 

Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

BHXH địa phương;  

Căn cứ Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ quy 

định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành (TTCN) về đóng BHXH, 

bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHYT của cơ quan BHXH; Quyết định số 

1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban 

hành quy định hoạt động TTCN đóng BHXH, BHTN, BHYT và hoạt động kiểm 

tra của BHXH Việt Nam; Quyết định số 704/QĐ-BHXH ngày 22/5/2018 của 

BHXH Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016; 

Căn cứ Chương trình phối hợp số 1750/CTPH-CA-BHXH ngày 29/12/2017 

của Công an tỉnh Quảng Trị và BHXH tỉnh Quảng Trị triển khai thực hiện Quy chế 

phối hợp số 3461/QCPH-TCCS-BHXH ngày 16/8/2017 của Tổng Cục Cảnh sát Bộ 

Công an và BHXH Việt Nam về việc phối hợp trong công tác phòng, chống tội 

phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị;   

Căn cứ Quy chế phối hợp số 01/QCPH-LĐLĐ-BHXH ngày 19/7/2013 giữa 

Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Trị và BHXH tỉnh Quảng Trị trong việc 

thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT;   

Căn cứ Quy chế phối hợp công tác số 240/QCPH-BHXH-CT ngày 

06/4/2015 giữa BHXH tỉnh Quảng Trị và Cục thuế tỉnh Quảng Trị trong việc 

thực hiện chính sách, pháp luật về thuế và BHXH, BHYT; 
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Thực hiện Kế hoạch phối hợp thanh tra chuyên ngành (TTCN) Quý III năm 

2019, ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-BHXH ngày 04/01/2019 của 

Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Trị;  

BHXH tỉnh Quảng Trị xây dựng Kế hoạch phối hợp liên ngành (BHXH 

tỉnh - Công an tỉnh - Liên đoàn lao động tỉnh - Cục Thuế tỉnh) tổ chức thực hiện 

01 cuộc TTCN về đóng BHXH, BHTN, BHYT đợt 2 tại 09 đơn vị sử dụng lao 

động (là doanh nghiệp), do BHXH tỉnh chủ trì thực hiện, cụ thể như sau: 

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Mục đích hoạt động thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, 

BHYT nhằm phát hiện các sai sót, tồn tại trong công tác quản lý, thực hiện 

chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý 

kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHTN, BHYT; góp 

phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực BHXH, BHTN, 

BHYT; đảm bảo quyền lợi được hưởng về BHXH, BHTN, BHYT của người lao 

động; hạn chế thất thu quỹ BHXH, BHTN, BHYT, góp phần thực hiện an sinh 

xã hội. 

- Thông qua công tác thanh tra, nắm bắt những những khó khăn, vướng 

mắc, tồn tại, hạn chế (nếu có), những ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp (là 

đối tượng thanh tra) trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, 

BHTN, BHYT. Từ đó, kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện 

cơ chế, chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT.                                                                                                                                                            

2. Yêu cầu 

- Hoạt động của Đoàn thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, 

BHYT phải theo nguyên tắc bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công 

khai, dân chủ, kịp thời; đúng nội dung, đối tượng, thời hạn ghi trong Quyết định 

thanh tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân là đối tượng thanh tra.  

- Khi tiến hành thanh tra, Trưởng đoàn, thành viên Đoàn thanh tra chuyên 

ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT phải tuân thủ quy định của pháp luật về 

thanh tra, về tổ chức hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra chuyên 

ngành và quy định của BHXH Việt Nam về quy trình, thủ tục thực hiện cuộc 

thanh tra chuyên ngành; chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thanh tra; 

- Đánh giá, nhận xét, kết luận và kiến nghị xử lý khách quan, trung thực việc 

đơn vị được thanh tra chấp hành quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, 

BHTN. 

II - ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI KỲ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA 

ĐIỂM THANH TRA     

1. Đối tượng, nội dung thanh tra 

1.1. Đối tượng thanh tra 
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Thanh tra đối với 09 đơn vị sử dụng lao động (là doanh nghiệp) tại Biểu số 

1 kèm theo Quyết định số 07/QĐ-BHXH ngày 04/01/2019 của Giám đốc BHXH 

tỉnh Quảng Trị (có Danh sách kèm theo). 

1.2. Nội dung thanh tra 

- Thanh tra việc đăng ký tham gia BHXH, BHTN, BHYT cho người lao 

động; 

- Thanh tra việc thực hiện phương thức đóng BHXH, BHTN, BHYT; 

- Thanh tra việc thực hiện mức đóng BHXH, BHTN, BHYT. 

2. Thời kỳ thanh tra 

Từ ngày 01/01/2018 đến thời điểm thanh tra; tình hình, hồ sơ, tài liệu, số 

liệu trước và sau thời kỳ thanh tra có liên quan đến nội dung thanh tra. 

3. Thời gian và địa điểm thanh tra 

- Thời gian thanh tra: Trong 14 ngày làm việc (Từ ngày 05/8/2019 đến 

ngày 27/8/2019) bắt đầu vào lúc 8 giờ hằng ngày (không bao gồm các ngày thứ 

6 và ngày nghĩ hằng tuần).  

- Địa điểm thanh tra: Tại Trụ sở làm việc của đơn vị sử dụng lao động được 

thanh tra. 

III - THÀNH LẬP ĐOÀN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ 

ĐÓNG BHXH, BHTN, BHYT 

1. BHXH tỉnh Quảng Trị chủ trì tổ chức thực hiện cuộc thanh tra  

Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Trị cử các ông, bà sau đây tham gia Đoàn thanh 

tra: 

1. Bà Ngô Thị Thúy, Chức vụ: Trưởng phòng TTKT - Trưởng Đoàn; 

2. Ông Phan Văn Tý, Chức vụ: Chuyên viên Phòng TTKT - Thành viên;   

3. Bà Nguyễn Thị Diệu Linh, Chức vụ: Chuyên viên Phòng TTKT- Thành 

viên. 

2. Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và Cục Thuế tỉnh Quảng Trị 

phối hợp cử cán bộ tham gia Đoàn thanh tra 

- Đề nghị Phòng Cảnh sát kinh tế (Phòng PC03) Công an tỉnh Quảng Trị cử 

01 cán bộ Đội Kinh tế tổng hợp thuộc Phòng PC03 tham gia thành viên Đoàn 

thanh tra. 

- Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị cử 01 cán bộ thuộc Ban 

Chính sách - Pháp luật hoặc 01 cán bộ thuộc Ủy ban Kiểm tra tham gia thành 

viên Đoàn thanh tra.  

- Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Trị cử 01 cán bộ thuộc Phòng Thanh tra 

thuế tham gia thành viên Đoàn thanh tra.      

IV - TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ và trách nhiệm của Đoàn thanh tra  
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- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, lập Biên bản thanh tra, Biên bản vi phạm 

hành chính về đóng BHXH, BHYT, BHTN và lập hồ sơ kiến nghị cơ quan có 

thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) đối với các đơn vị sử dụng 

lao động được thanh tra theo đúng quy định của pháp luật thanh tra, của BHXH 

Việt Nam; 

- Thành viên Đoàn thanh tra có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản (Mẫu số 

02/BC-TT) với Trưởng đoàn Thanh tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao 

và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, khách quan, trung thực về nội dung 

báo cáo; 

- Trưởng Đoàn thanh tra có trách nhiệm báo cáo với Giám đốc BHXH tỉnh 

Quảng Trị (người ban hành Quyết định thanh tra) về kết quả thanh tra theo đúng 

quy định về nội dung (Mẫu số 03/BC-TT); 

- Dự thảo Kết luận thanh tra đối với các đơn vị sử dụng lao động được 

thanh tra, trình Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Trị ký ban hành theo đúng quy 

định của pháp luật, của BHXH Việt Nam. 

- Sau khi có Kết luận thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra có trách nhiệm tổ 

chức họp Đoàn thanh tra để tổng kết, rút kinh nghiệm về hoạt động của Đoàn 

thanh tra. 

2. Trách nhiệm của các đơn vị phối hợp thanh tra  

Căn cứ nội dung nêu tại Mục I, Mục II và Mục III của Kế hoạch này, đề 

nghị Phòng PC03 Công an tỉnh Quảng Trị, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị và Cục Thuế 

tỉnh Quảng Trị gửi văn bản đến BHXH tỉnh Quảng Trị về việc cử cán bộ tham 

gia Đoàn thanh tra trước ngày 19/07/2019, để BHXH tỉnh Quảng Trị có căn cứ 

ban hành Quyết định thanh tra và phối hợp tổ chức thực hiện. 

3. Trách nhiệm của các đơn vị trực tiếp quản lý thu BHXH, BHYT, 

BHTN, BNTNLĐ, BNN đối với đơn vị SDLĐ được thanh tra (Phòng Quản 

lý thu, BHXH thành phố Đông Hà, BHXH thị xã Quảng Trị, BHXH huyện Cam 

Lộ, BHXH huyện Hải Lăng) 

3.1. Phối hợp cung cấp đầy đủ, kịp thời các hồ sơ, tài liệu, số liệu, gửi báo 

cáo bằng văn bản về BHXH tỉnh trước ngày 25/07/2019 (đồng thời gửi bản mềm 

theo địa chỉ email của Phòng Thanh tra - Kiểm tra: ttkt@quangtri.vss.gov.vn) về 

việc các đơn vị SDLĐ được thanh tra (thuộc đơn vị mình trực tiếp quản lý thu 

BHXH, BHYT, BHTN theo phân cấp) thực hiện quy định của pháp luật, hướng 

dẫn của BHXH Việt nam về đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ, BNN 

thuộc thời kỳ thanh tra và thực hiện quy định của pháp luật về kê khai, quyết 

toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018, để phục vụ công tác thanh tra (thực hiện 

theo Công văn số 812/BHXH-TTKT ngày 12/7/2019 của BHXH tỉnh Quảng 

Trị). 

3.2. Bố trí Chuyên quản thu trực tiếp phối hợp làm việc với Đoàn thanh tra 

trong thời gian thanh tra tại đơn vị SDLĐ. 

4. Điều kiện đảm bảo cho cuộc kiểm tra 

4.1. Về kinh phí thực hiện cuộc kiểm tra  
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BHXH tỉnh Quảng Trị sử dụng nguồn kinh phí quản lý chi BHXH, BHTN, 

BHYT của Đơn vị để tổ chức thực hiện cuộc TTCN theo Quy chế chi tiêu nội bộ 

của BHXH tỉnh Quảng Trị. 

4.2. Về phương tiện đi lại thực hiện cuộc kiểm tra 

Văn phòng BHXH tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm bố trí phương tiện xe ô tô 

cơ quan phục vụ cho việc đi lại của Đoàn thanh tra trong thời gian thực hiện 

nhiệm vụ thanh tra tại Đơn vị theo Quy chế về quản lý và sử dụng xe ô tô cơ 

quan phục vụ công tác của BHXH tỉnh Quảng Trị. 

Trên đây là Kế hoạch phối hợp liên ngành đợt 2 năm 2019 của BHXH tỉnh 

Quảng Trị về việc tổ chức thực hiện TTCN về đóng BHXH, BHTN BHYT tại 

09 đơn vị sử dụng lao động (là doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Công an 

tỉnh Quảng Trị, Phòng PC03 Công an tỉnh Quảng Trị, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị và 

Cục Thuế tỉnh Quảng Trị phối hợp thực hiện./.   

 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh (p/h); 
- Phòng PC03 Công an tỉnh (p/h); 
- Liên đoàn lao động tỉnh (p/h); 

- Cục Thuế tỉnh (p/h); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc BHXH tỉnh; 

- Các phòng: QLT, KT&TN, KH-TC và Văn phòng (t/h); 

- BHXH các đơn vị: TP Đông Hà, TX Quảng Trị,  

  Cam Lộ, Hải Lăng (t/h);   

- Lưu: VT, TTKT (06 bản). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Thanh Bình 
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