
   
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH SƠN LA

Số:            /BHXH-QLT
V/v thông báo số phải đóng của các DN

nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

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

Sơn La, ngày        tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La

Thực hiện Quy chế phối hợp số 1188/QCPH-BHXH-HHDN ngày 
29/4/2022 về tuyên truyền và thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, 
BHTN giai đoạn 2022-2025 giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La và Hiệp hội 
Doanh nghiệp tỉnh Sơn La;
 Căn cứ tình hình thực tế quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-
BNN và lãi chậm đóng của các doanh nghiệp. Bảo hiểm xã hội tỉnh cung cấp số 
liệu thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN và lãi chậm đóng đến ngày 
30/6/2022 như sau:

- Số đơn vị nợ: 251 đơn vị.
- Số tiền nợ: 5.513.482.135 đồng. 

 (Có danh sách chi tiết đơn vị và số tiền nợ kèm theo)
Bảo hiểm xã hội tỉnh thông báo và đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 

Sơn La chỉ đạo các đơn vị nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo 
quy định./.

Nơi nhận:  
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, QLT.
                 

                                                                                                                                                                                                                                                                  
               

                                                                                                                                                            

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

  

Nguyễn Thế Quân
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