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Số:           /TTr-UBND Quảng Nam, ngày       tháng      năm 2021

TỜ TRÌNH
Ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ mức đóng

 bảo hiểm xã hội tự nguyện tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025

 Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Uỷ ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam thông 
qua và ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham 
gia bảo hiểm xã hội (sau đây viết tắt là BHXH) tự nguyện tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2022-2025 với những nội dung sau:

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở pháp lý ban hành Nghị quyết
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019;

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Ban hành văm bản quy phạm pháp luật ngày 
18/6/2020;

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/12/2015;
- Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20/11/2014;
- Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai 
đoạn 2012-2020; 

- Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương 
khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội;

- Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ 
tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội;

- Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban hành 
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 
23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo 
hiểm xã hội;

- Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ Quy định 
chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện;

- Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;

- Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định 
chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025;
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- Chương trình số 17-CTr/TU ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam về 
thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội;

- Kế hoạch số 416/KH-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Quảng 
Nam triển khai Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban 
hành Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình số 17-CTr/TU ngày 
25/10/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 
23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách 
bảo hiểm xã hội.

2. Cơ sở thực tiễn xây dựng, ban hành Nghị quyết
- Chính sách BHXH nói chung và BHXH tự nguyện nói riêng đã từng bước 

phát huy vai trò là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội và bảo đảm tiến 
bộ và công bằng xã hội, là mục tiêu và là động lực phát triển bền vững của đất 
nước. Quỹ BHXH đã trở thành Quỹ an sinh lớn nhất, hoạt động theo nguyên tắc 
đóng - hưởng và chia sẻ giữa những người lao động cùng thế hệ và giữa các thế 
hệ tham gia BHXH. 

Tuy vậy, việc thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
vẫn còn một số bất cập, hạn chế như: tỷ lệ số người tham gia BHXH so với lực 
lượng lao động còn thấp so với bình quân chung của cả nước (năm 2021 đạt tỷ lệ 
22,4% so với bình quân chung cả nước đạt 32,6%); việc mở rộng, phát triển đối 
tượng tham gia BHXH, độ bao phủ BHXH tăng chậm, chưa đáp ứng với yêu cầu 
đặt ra; số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa tham gia còn 
nhiều; số người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp so với nguồn tham gia; số 
người hưởng BHXH một lần tăng cao, giai đoạn 2016-2020 có 53.499 lao động 
hưởng BHXH một lần, bình quân mỗi năm hơn 10.700 người hưởng BHXH một 
lần, cao hơn số người tham gia BHXH bắt buộc tăng mới hàng năm; số nợ BHXH, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn lớn và có xu hướng tăng cao, giai đoạn 
2018-2021 các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nợ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp tăng cao qua các năm như sau: năm 2018: 142 tỷ đồng, năm 2019: 160 
tỷ đồng, năm 2020: 168 tỷ đồng, đến 31/10/2021: 235 tỷ đồng.

- Hiện nay, chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với người lao động tham gia 
BHXH tự nguyện được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 134/2015/NĐ-
CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH 
về BHXH tự nguyện; theo đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng đối với 
người lao động thuộc hộ nghèo, 25% mức đóng đối với người lao động thuộc hộ 
cận nghèo, 10% mức đóng đối với người lao động thuộc đối tượng khác, tính theo 
chuẩn nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 
59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ; cụ thể: mức hỗ trợ 
đối với lao động thuộc hộ nghèo là: 46.200 đồng/tháng, lao động thuộc hộ cận 
nghèo là: 38.500 đồng/tháng và 15.400 đồng/người/tháng đối với người lao động 
thuộc đối tượng khác. Trong khi đó đa số người lao động tham gia BHXH tự 
nguyện đều tập trung ở khu vực nông thôn, lao động làm nghề tự do ở khu vực 
thành thị, việc làm thiếu ổn định, thu nhập thấp; vì vậy, với mức hỗ trợ như hiện 
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nay chưa thật sự thu hút đông đảo người lao động tham gia đóng BHXH tự nguyện 
để hưởng chế độ hưu trí sau này.

- Năm 2021, toàn tỉnh có khoảng gần 700.000 người lao động trong độ tuổi 
chưa tham gia BHXH, trong đó, nông dân và lao động phi chính thức chưa tham 
gia BHXH khoảng 648.000 người; nếu không có các giải pháp và chính sách 
khuyến khích để tăng mạnh số người tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự 
nguyện thì gánh nặng về an sinh xã hội rất lớn khi người lao động không còn khả 
năng lao động nhưng không hưởng lương hưu hàng tháng, không có thẻ bảo hiểm 
y tế khi khám chữa bệnh, khi từ trần người thân không được hưởng chế độ tử 
tuất..., đồng thời cũng là gánh nặng cho ngân sách sau này khi phải chi trợ cấp xã 
hội, mua thẻ BHYT cho người cao tuổi không hưởng chế độ hưu trí.

- Việc xây dựng Nghị quyết quy định chính sách “Hỗ trợ mức đóng cho 
người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 
2025” nhằm tạo ra bước đột phá trong việc thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, 
tăng tỷ lệ bao phủ BHXH, phấn đấu đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ 
tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính 
thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động 
trong độ tuổi; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm 
thất nghiệp; có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương 
hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ 
hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 85%, góp phần thực hiện 
tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

- Xuất phát từ thực tế trên, việc xây dựng và trình HĐND tỉnh thông qua và 
ban hành Nghị quyết quy định chính sách “Hỗ trợ mức đóng cho người tham gia 
bảo hiểm xã hội tự nguyện tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam là hết sức cần thiết”.

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Căn cứ các quy định, hướng dẫn tại các văn bản nêu trên, UBND tỉnh 

giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, 
ngành, đơn vị liên quan và các địa phương xây dựng dự thảo “Nghị quyết quy 
định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2022-2025” đảm bảo chất lượng, sát thực tiễn và đúng theo quy định của 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Hồ sơ dự thảo Nghị quyết đã được Sở Tư pháp thẩm định (tại Báo cáo số 
139/STP ngày 03/8/2021) và đã lấy ý kiến các Uỷ viên UBND tỉnh, tổng hợp, tiếp 
thu, giải trình, đồng thời hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định.

III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục của dự thảo Nghị quyết, gồm 05 Điều
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Điều 2. Phương thức hỗ trợ
Điều 3. Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ
Điều 4. Kinh phí hỗ trợ
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Điều 5. Tổ chức thực hiện
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện 

tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
2. Đối tượng áp dụng
a) Công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia 

BHXH bắt buộc quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH, có hộ khẩu thường 
trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tham gia BHXH tự nguyện tại BHXH các huyện, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh, bao gồm:

+ Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng; 
+ Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố, khu phố; 
+ Người lao động giúp việc gia đình; 
+ Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền 

lương;
+ Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã; 
+ Người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ 

chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình; 
+ Người lao động đã đủ Điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ Điều kiện về thời 

gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
+ Người tham gia khác.
b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến BHXH tự nguyện.
Điều 2. Phương thức hỗ trợ
1. Người tham gia BHXH tự nguyện thuộc đối tượng được hỗ trợ nộp số tiền 

đóng BHXH tự nguyện phần thuộc trách nhiệm đóng của mình cho cơ quan BHXH 
hoặc đại lý thu BHXH.

2. Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện chọn đóng theo các phương 
thức đóng 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng một lần, được hỗ trợ thời gian đóng 
theo phương thức đóng đã chọn; người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn phương 
thức đóng một lần cho nhiều năm về sau thì hỗ trợ đóng một lần theo chính sách của 
tỉnh tại Đề án này tính đến ngày 31/12/2025; người tham gia BHXH tự nguyện đủ điều 
kiện về tuổi nghỉ hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu nếu lựa 
chọn phương thức đóng một lần cho những năm còn thiếu thì được hỗ trợ đóng một 
lần tính đến ngày 31/12/2025.

3. Định kỳ 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng, cơ quan BHXH tỉnh tổng hợp số đối 
tượng được hỗ trợ, số tiền thu của đối tượng và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ (kể 
cả đối với người đóng một lần cho những năm về sau và người đóng một lần cho 
những năm còn thiếu) theo mẫu do BHXH Việt Nam ban hành, gửi Sở Tài chính tỉnh 
để chuyển kinh phí vào quỹ BHXH.
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4. Sở Tài chính tỉnh căn cứ quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và 
bảng tổng hợp đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, kinh phí ngân sách nhà nước hỗ 
trợ do cơ quan BHXH chuyển đến, có trách nhiệm kiểm tra, chuyển kinh phí vào quỹ 
BHXH mỗi quý một lần; chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 hằng năm phải thực hiện 
xong việc chuyển kinh phí hỗ trợ vào quỹ BHXH của năm đó.

Điều 3. Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ
1. Mức hỗ trợ: 
Theo tỷ lệ phần trăm (%) tăng thêm ngoài tỷ lệ phần trăm (%) đã được hỗ 

trợ theo quy định tại Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, trên mức 
đóng BHXH tự nguyện hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn 
quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy 
định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, cụ thể:

a) Mức hỗ trợ tăng thêm 10% đối với người tham gia BHXH tự nguyện 
thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

b) Mức hỗ trợ tăng thêm 5% đối với các đối tượng khác.
2. Thời gian hỗ trợ: 

Hỗ trợ theo thời gian thực tế tham gia BHXH tự nguyện của từng đối 
tượng từ tháng 01/2022 đến 31/12/2025. 

Điều 4. Kinh phí hỗ trợ
1. Tổng kinh phí do ngân sách tỉnh hỗ trợ: 37.293.696.000 đồng (Ba mươi 

bảy tỷ, hai trăm chín mươi ba triệu, sáu trăm chín mươi sáu nghìn đồng).
2. Phân kỳ kinh phí hàng năm:
- Năm 2022:   7.206.408.000 đồng.
- Năm 2023:   8.296.992.000 đồng.
- Năm 2024: 10.029.096.000 đồng.
- Năm 2025: 11.761.200.000 đồng.
Điều 5. Tổ chức thực hiện

(Gửi kèm dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, dự thảo Đề án và các hồ sơ liên quan)
Kính trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết 

để thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các Sở, ngành: LĐTBXH, Tài chính,
 Tư pháp, KH&ĐT, BHXH tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX (Tiến).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Anh Tuấn
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