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Phúc đáp phản ánh kiến nghị của người dân từ hệ thống Phản ánh kiến
nghị trên cổng dịch vụ công Quốc gia số: PAKN.20200714.0014; Văn phòng
UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, như sau:
Căn cứ tình hình đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế
(BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh
nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) của Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư & Phát
triển Thương Mại Dịch vụ XNK MeKong, tính đến ngày 30/06/2020 thì
Công ty mà vợ ông đang làm việc còn nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐBNN là 11 tháng (nợ từ tháng 08/2019 đến nay).
Bảo hiểm xã hội huyện Châu Phú sau nhiều lần đôn đốc để thu nợ
BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN nhưng đến nay Công ty chưa thực
hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Do đó, Bảo hiểm xã hội huyện
Châu Phú đã thực hiện tạm dừng giá trị sử dụng thẻ BHYT của toàn bộ lao
động đang làm việc tại Công ty từ ngày 03/7/2020 theo quy định (trước khi
thực hiện tạm dừng đã có gửi Thông báo số 108/TB-BHXH ngày
29/06/2020).
Do đó, để vợ ông được hưởng chế độ BHYT khi đi khám chữa bệnh và
hưởng chế độ thai sản (dự sinh tháng 11/2020), quy định thực hiện như sau:
1. Hưởng chế độ BHYT khi đi khám, chữa bệnh: Công ty nơi vợ ông
đang làm việc phải chuyển nộp hết số tiền nợ BHYT đến tháng hiện tại để
cơ quan BHXH thực hiện gia hạn thẻ BHYT. Trường hợp người lao động
không được hưởng các chi phí khám chữa bệnh BHYT do Công ty nợ, Công
ty phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi,
mức hưởng BHYT mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ
BHYT theo Điều 49 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.
2. Hưởng chế độ thai sản: Công ty phải chuyển nộp hết số tiền nợ
BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN của người lao động đến tháng trước khi
người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp Công ty gặp
khó khăn về tài chính, không thể đóng một lần cho toàn bộ người lao động
làm việc tại Công ty thì có thể đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN (bao

gồm cả tiền lãi chậm đóng) của từng cá nhân để được hưởng các chế độ theo
quy định.
Xin thông tin đến ông Võ Hữu Nghĩa được biết và trân trọng cảm ơn
ông đã gửi phản ánh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Trung tâm PVHCC (đ/biết);
- Sở Thông tin và Truyền thông (đ/biết);
- BHXH tỉnh;
- CVP UBND tỉnh, P.TH;
- Lưu: HCTC.
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