
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /UBND-LĐTBXH TP. Lạng Sơn, ngày     tháng 6 năm 2022 

V/v giải quyết đối với các trường hợp 

mượn hồ sơ người khác giao kết hợp 

đồng lao động và tăng cường tuyên 

truyền pháp luật về lao động, BHXH 

 

 

Kính gửi:  

- Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn; 

- Các cơ quan phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; 

- Uỷ ban nhân dân các phường, xã; 

- Các Công ty, Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử 

dụng lao động trên địa bàn thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 951/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 08/6/2022 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh về việc giải quyết đối với các 

trường hợp mượn hồ sơ người khác giao kết hợp đồng lao động và tăng cường 

tuyên truyền pháp luật về lao động, BHXH. Trong đó Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội đã có ý kiến đối với các trường hợp mượn hồ sơ của người khác 

để giao kết hợp đồng lao động tại Công văn số 1767/LĐTBXH-BHXH ngày 

31/5/2022. 

Để thực hiện có hiệu quả các chính sách về lao động và BHXH đồng thời 

tăng cường thông tin tuyên truyền tới các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, 

người lao động, người sử dụng lao động thực hiện đúng quy định của pháp luật 

lao động, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan phòng, ban, đơn vị, phường, xã 

và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện các nội dung sau: 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố  

Chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ của BHXH tỉnh và các ngành 

liên quan, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp… tham mưu cho 

UBND thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về lao động, tiền lương, BHXH, BHTN, BHYT tại các doanh 

nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp chưa tham gia, tham gia chưa đầy đủ 

BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động, doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng 

BHXH, BHTN, BHYT để kịp thời chấn chỉnh, xử lý. Kết quả thanh tra, kiểm tra 

gửi cho BHXH tỉnh để phối hợp xử lý.   

Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ của BHXH tỉnh và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan của thành phố và UBND các phường, xã tổ chức hoạt 

động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động và BHXH cho người lao 

động, người sử dụng lao động trong các đơn vị sử dụng lao động.  
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2. Văn phòng HĐND và UBND thành phố  

Thực hiện đăng Công văn số 1767/LĐTBXH-BHXH ngày 31/5/2022 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với các trường hợp mượn hồ sơ của 

người khác để giao kết hợp đồng lao động trên Trang thông tin điện tử thành 

phố. 

3. Phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hóa- Thể thao  

Phối hợp với BHXH tỉnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về lao động 

và Luật BHXH, thông tin về tình hình các trường hợp mượn hồ sơ của người 

khác để giao kết hợp đồng lao động tại Công văn số 1767/LĐTBXH-BHXH 

ngày 31/5/2022 của Bộ Lao động – TBXH cho người dân trên địa bàn thành phố 

trên các trang thông tin và mạng xã hội của thành phố. 

4. UBND các phường, xã 

Thực hiện niêm yết nội dung Công văn số 1767/LĐTBXH-BHXH ngày 

31/5/2022 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tại trụ sở UBND phường, 

xã và nhà văn hóa các khối thôn.  

Phối hợp với BHXH tỉnh, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên 

các phương tiện thông tin công cộng tại các hội nghị, hội họp khối phố về việc 

chấp hành các quy định của pháp luật về lao động và BHXH đến các Công ty, 

Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động đóng trên địa bàn 

và các tầng lớp nhân dân. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị 

xã hội thành phố  

Phối hợp với BHXH tỉnh và các phòng, ban liên quan của thành phố để tổ 

chức các buổi tuyên truyền tới các đoàn viên, hội viên các quy định của pháp 

luật về lao động và BHXH. Tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện chính 

sách, pháp luật về lao động và BHXH. 

6. Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức đối thoại chính 

sách pháp luật về lao động và Luật BHXH với người sử dụng lao động, người 

lao động; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng chuyên mục, 

bài viết, phóng sự tuyên truyền pháp luật về lao động và tình hình thực hiện 

công tác BHXH trên địa bàn thành phố. 

Thường xuyên trao đổi cung cấp tin, hỗ trợ UBND thành phố và các cơ 

quan, tổ chức của thành phố trong việc tổ chức thực thi chính sách pháp luật về 

lao động và BHXH trên địa bàn. 

7. Các cơ quan, đơn vị, Công ty, Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh có sử dụng lao động đóng trên địa bàn thành phố: 

Thực hiện rà soát, kiểm tra các thông tin trên hợp đồng lao động của 

người lao động trong đơn vị theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động năm 
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2019; phổ biển nội dung Công văn số 1767/LĐTBXH-BHXH ngày 31/5/2022 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đến người lao động trong đơn vị biết, 

thực hiện. Đồng thời chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về lao động, 

Luật BHXH; thực hiện việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời 

cho người lao động để bảo đảm quyền lợi cho người lao động. 

UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện các nội dung trên, mọi vướng mắc đề nghị thông tin về UBND thành phố 

(qua Phòng Lao động - TBXH, sđt 02053.873.489) để phối hợp giải quyết./. 

(Gửi kèm Công văn số 1767/LĐTBXH-BHXH ngày 31/5/2022 của Bộ Lao 

động- Thương binh và Xã hội)./. 

 
 

ơ 

KT. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận:                                                                                       
- Như trên; 

- Sở Lao động-TBXH tỉnh; 

- TT Thành ủy; 

- T HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- UBMTTQ và các đoàn thể TP; 

- C,PCVP, CVVX; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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