
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày         tháng 5 năm 2020 

V/v cảnh báo, xử lý hành vi thu 

mua sổ bảo hiểm xã hội của 

người lao động 
 

Kính gửi:  

 - Các Sở, ngành: Lao động - Thương binh 

  và Xã hội, Công an tỉnh, Tư pháp, Thông tin 

  và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 1443/LĐTBXH-BHXH ngày 27/4/2020 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc cảnh báo, xử lý hành vi thu mua sổ bảo hiểm 

xã hội của người lao động, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

chỉ đạo như sau: 

 Các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, 

Công an tỉnh, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông và UBND các huyện, thành 

phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về bảo hiểm xã hội để nâng cao nhận thức của người lao động hướng đến 

mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội lâu dài cho người lao động; kịp thời cảnh báo, 

phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi thu mua sổ bảo hiểm xã hội 

của người lao động theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại 

Công văn trên.  

 (Công văn số 1443/LĐTBXH-BHXH được gửi kèm theo trên VNPT-iOffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Liên minh HTX tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KG-VX, TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX(NCD). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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