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Sô: 1165 /BH X H-ST H à Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2020
V/v lạm dụng chính sách BHXH của 

người lao động

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Theo quy định của pháp luật hiện hành, sổ BHXH được cấp và giao cho 
từng người lao động giữ để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ BHXH và là cơ 
sở để giải quyết các chế độ BHXH, BHTN. Việc mua bán, chuyển nhượng hoặc 
cầm cố, thế chấp sổ BHXH là các hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, thời gian 
qua, tại một số tỉnh, thành phố có tình trạng đối tượng mạo danh cơ quan BHXH 
lập ra các trang Facebook, công khai số điện thoại để rao thu mua, thanh lý sổ 
BHXH tnrớc thời hạn của người lao động nhằm trục lợi.

Thời gian qua BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tính, thành phố phối hợp 
chặt chẽ với các ngành chức năng, công an, lao động, công đoàn ... cơ quan thông tấn 
báo chí tại địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến đông đảo người 
lao động và nhân dân về các quy định của của pháp luật về BHXH; khuyến cáo người 
lao động không thực hiện mua bán sổ BHXH, ký họp đồng ủy quyền giải quyết hưởng 
chế độ BHXH một lần, hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người khác nếu không có lý do 
chính đáng; phối hợp với cơ quan công an điều tra hành vi mạo danh tài khoản 
Facebook mang tên cơ quan BHXH của các đối tượng xấu để xử lý theo quy định của 
pháp luật BHXH hiện hành.

Để quản lý chặt chẽ việc quản lý sổ BHXH khi giải quyết các chế độ BHXH 
theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, ngăn chặn 
tình trạng trên BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
thống nhất cho phép cơ quan BHXH các cấp tạm thời không nhận hồ sơ của người 
lao động ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ và nhận hộ tiền hưởng trợ cấp BHXH 
một lần, trừ trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn lao động không thể đến 
cơ quan BHXH (có Giấy xác nhận của cơ sở y tế về tình trạng sức khỏe của người 
ủy quyền) để tránh lạm dụng và việc mua bán lửa đảo đang diễn ra hàng ngày.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam mong sớm nhận được ý kiến thống nhất của quý bộ./

Noi nhận:
- Như trên;
- VPCP để báo cáo PTT Vũ Đức Đam;
- ủy  ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (để b/<

KT. TỎNG GIÁM ĐỐC 
PHÓ TỎNG GIÁM ĐỐC

- Bộ Công an (để b/c);
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
-Các đơn vị trực thuộc BHXHVN;
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT ST .


