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TÓM TẮT 

Chính sách Bảo hiểm xã hội đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong hệ 

thống chính sách an sinh xã hội của nƣớc ta. Với mục tiêu nâng cao hiệu quả áp dụng 

pháp luật và thực hiện pháp luật về thu hồi nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội của ngƣời lao 

động làm việc trong doanh nghiệp có vốn ngoài nhà nƣớc nói chung và tại tỉnh Sóc 

Trăng nói riêng, góp phần đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội cho ngƣời 

lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội là vấn đề quan trọng hàng đầu. 

Để đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật hiện hành về thu hồi nợ tiền đóng 

bảo hiểm xã hội của ngƣời lao động làm việc trong doanh nghiệp có vốn ngoài nhà 

nƣớc, qua thực tiễn thực hiện pháp luật tại tỉnh Sóc Trăng, tác giả sử dụng phƣơng 

pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về duy vật lịch sử và duy vật biện chứng, tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh về nhà nƣớc và pháp luật, phƣơng pháp thống kê các số liệu thực 

tiễn trong quá trình áp dụng các quy phạm có liên quan đến tên đề tài của luận văn.  

Luận văn gồm 3 chƣơng: 

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và pháp luật về thu hồi nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội của 

ngƣời lao động trong doanh nghiệp có vốn ngoài Nhà nƣớc. 

Chƣơng 2: Thực trạng thực hiện pháp luật về thu hồi nợ tiền đóng bảo hiểm xã 

hội của ngƣời lao động trong doanh nghiệp có vốn ngoài nhà nƣớc tại tỉnh Sóc Trăng; 

Chƣơng 3: Phƣơng hƣớng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về thu hồi nợ tiền đóng 

bảo hiểm xã hội của ngƣời lao động làm việc trong doanh nghiệp có vốn ngoài nhà 

nƣớc. 

Từ những nghiên cứu của mình tác giả đã có những đề xuất, kiến nghị lên cơ 

quan chức năng có liên quan và bảo hiểm xã hội Việt Nam để tạo điều kiện hỗ trợ, 

nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ hƣu trí đối với ngƣời tham gia bảo hiểm xã hội bắt 

buộc trong thời gian tới. 


