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QUYẾT ĐỊNH
Về việc xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội (BHXH) 
và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Căn cứ Quyết định số 969/QĐ-BHXH ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Tổng 
Giám đốc BHXH Việt Nam quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của BHXH địa phương;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp 
(BHTN) do Đoàn thanh tra theo Quyết định số 1283/QĐ-BHXH ngày 14/7/2020 
của Giám đốc BHXH tỉnh Cao Bằng về việc thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, 
BHTN, bảo hiểm y tế đột xuất tại Doanh nghiệp tư nhân Phương Trinh Cao Bằng, 
lập vào hồi 11 giờ 05 phút ngày 20/7/2021 tại Doanh nghiệp tư nhân Phương 
Trinh Cao Bằng;

Xét nội dung, tính chất và mức độ của hành vi vi phạm hành chính,
Tôi: Nguyễn Tiến Hưng
Chức vụ: Giám đốc BHXH tỉnh Cao Bằng

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau:
1. Doanh nghiệp tư nhân Phương Trinh Cao Bằng
Địa chỉ trụ sở chính của Doanh nghiệp: Tổ 17, phường Sông Hiến, thành 

phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
Mã số doanh nghiệp: 4800893695.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân, do phòng 

Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp, đăng ký lần đầu 
ngày 06/01/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 1, ngày 13/4/2021.

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng.
Người đại diện theo pháp luật: Ma Thị Phương. Giới tính: Nữ.
Chức danh: Giám đốc.
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Số tài khoản giao dịch: 8314201011532 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh thành phố Cao Bằng.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: 
Đóng BHXH, BHTN không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH bắt 

buộc, BHTN mà không phải là trốn đóng. Cụ thể: Chưa tham gia BHXH, BHTN, 
BHYT, BHTNLĐ BNN 17 tháng đối với lao động Lục Thị Hạnh thuộc đối tượng 
bắt buộc phải tham gia (ký Hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng). Tổng 
số tiền BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ BNN phải truy thu từ tháng 01/2020 đến 
hết tháng 5/2021 là 20.128.000 đồng (chưa bao gồm tiền lãi truy thu), trong đó: 
BHXH, BHTN là 17.297.500 đồng, BHYT là 2.830.500 đồng.
 3. Quy định tại điểm c khoản 4 Điều 38 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 
01/3/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, 
BHXH và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

4. Tình tiết giảm nhẹ: 
- Ngày 16/6/2021, đơn vị đã thực hiện đăng ký tham gia BHXH, BHTN, 

BHYT, BHTNLĐ BNN đối với lao động Lục Thị Hạnh từ tháng 01/2020 và đã 
trích đóng từ tháng 6/2021.

- Ngày 22/7/2021, đơn vị đã đóng đủ toàn bộ số tiền BHXH, BHTN, BHYT, 
BHTNLĐ BNN phải đóng đối với lao động Lục Thị Hạnh từ tháng 01/2020 đến 
tháng 5/2021.

5. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Hình thức xử phạt hành chính: Phạt tiền 
Số tiền phạt: 4.151.400 đồng 
Bằng chữ: Bốn triệu một trăm năm mươi mốt nghìn bốn trăm đồng.
b) Biện pháp khắc phục hậu quả:
- Buộc truy nộp ngay số tiền 1.722.154 đồng là số tiền lãi truy thu phát sinh vào 

tài khoản số 8314202915015 của BHXH tỉnh Cao Bằng, mở tại Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh thành phố Cao Bằng.

- Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Doanh nghiệp 
tư nhân Phương Trinh Cao Bằng chi trả.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/7/2021.
Điều 3. Quyết định này được: 
1. Giao cho bà Ma Thị Phương là đại diện Doanh nghiệp tư nhân Phương 

Trinh Cao Bằng để chấp hành.
Doanh nghiệp tư nhân Phương Trinh Cao Bằng có trách nhiệm và quyền: 
- Phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà 

Doanh nghiệp tư nhân Phương Trinh Cao Bằng không tự nguyện chấp hành sẽ bị 
cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. 
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- Phải nộp số tiền phạt là 4.151.400 đồng vào tài khoản số 7.111 tài khoản thu 
ngân sách chung (theo chương 038, mã nội dung kinh tế 4278), mở tại Kho bạc Nhà 
nước Cao Bằng trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận Quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính này.

- Có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo 
quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Cao Bằng để thu tiền phạt.
3. Giao cho phòng Thanh tra – Kiểm tra chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý 

thu, phòng Kế hoạch – Tài chính để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ TTKT-BHXH Việt Nam;
- UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: Tòa án nhân dân tỉnh,
 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh,
 Sở LĐ-TB&XH;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Lưu: VT, TTKT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tiến Hưng
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