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Số:          /BHXH-QLT
V/v sử dụng mẫu báo cáo tình hình 

sử dụng lao động và danh sách tham gia 
BHXH, BHYT, BHTN

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

Quảng Trị, ngày         tháng 8 năm 2020

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

Căn cứ Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020 của Tổng Giám đốc 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và 
danh sách tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm 
thất nghiệp (BHTN), BHXH tỉnh Quảng Trị sao gửi Mẫu Báo cáo tình sử dụng 
lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN  (Mẫu D02-LT) và hướng 
dẫn cách lập đến đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh để thực hiện.

Kể từ ngày 20/8/2020, khi có phát sinh về lao động, tiền lương và truy thu 
BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động, đơn vị có trách nhiệm khai trình 
lao động theo quy định của pháp luật về lao động tại Bộ Luật lao động theo mẫu 
D02-TL gửi cơ quan BHXH (thay thế Mẫu D02-TS ban hành kèm theo Quyết 
định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam).  

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về cơ quan 
BHXH để được hướng dẫn và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Các sở: LĐTB&XH, Y tế, Nội vụ;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Văn phòng và các Phòng nghiệp vụ;
- BHXH các huyện, thị xã (để thực hiện 
  và sao gửi các đơn vị theo phân cấp quản lý);
- Lưu: VT, QLT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Mai Thanh Bình
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