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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình, Dự thảo 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”

 Qua xem xét Tờ trình số 8440/TTr-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh về 
đề nghị ban hành Nghị quyết “Quy định chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham 
gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXH tự nguyện) tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-
2025”; làm việc trực tiếp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, 
Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau: 

1. Sự cần thiết và thẩm quyền ban hành
Thời gian qua, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người lao động tham 

gia BHXH tự nguyện được thực hiện theo quy định 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 BHXH tự nguyện1. Tuy nhiên mức hỗ trợ còn thấp, chưa khuyến khích người 
lao động tham gia đóng BHXH tự nguyện để hưởng chế độ hưu trí sau khi hết tuổi 
lao động2 trong khi đa số đối tượng này đều tập trung ở khu vực nông thôn, có thu 
nhập thấp. 

Theo báo cáo, đến nay tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện chỉ chiếm tỷ lệ  
khoảng 3% lực lượng lao động trong độ tuổi. Để động viên, khuyến khích người dân 
nâng cao nhận thức và tham gia BHXH tự nguyện, tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh 
trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia 
BHXH tự nguyện tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025 là phù hợp và đúng thẩm 
quyền3 nhằm góp phần tăng tỷ lệ bao phủ BHXH, thực hiện tốt các chính sách an 
sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến. 

1 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.
2 Số người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp so với nguồn tham gia
3 Căn cứ quy định tại điểm e khoản 5 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định nhiệm vụ, 
quyền hạn của HĐND tỉnh: “Quyết định biện pháp thực hiện chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng, 
biện pháp thực hiện chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, biện pháp xóa đói, giảm nghèo”; khoản 9 Điều 30 
Luật Ngân sách nhà nước năm 2015: “Đối với HĐND cấp tỉnh, ngoài nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các khoản 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều này còn có nhiệm vụ, quyền hạn: Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm 
vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ 
trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên 
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2. Về nội dung nghị quyết
Qua thẩm tra, Ban nhận thấy phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, phương 

thức hỗ trợ, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ, nguồn kinh phí thực hiện phù hợp với tình 
hình thực tế hiện nay, đảm bảo khả năng cân đối ngân sách của tỉnh. Ban cơ bản thống 
nhất với nội dung dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình. Ngoài ra, Ban có một số ý 
kiến sau:

a) Các nội dung về phương thức hỗ trợ tại Điều 2 và giải pháp đảm bảo thực 
hiện tại khoản 1 Điều 54: Ban đề nghị HĐND tỉnh giao UBND tỉnh hướng dẫn cụ thể 
trong văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết.

b) Tại điểm 2 Điều 4 (về kinh phí thực hiện): Ban đề nghị bổ sung tổng kinh 
phí do ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng 37,2 tỷ đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ 10% 
khoảng 5,5 tỷ; kinh phí hỗ trợ 5% khoảng 31,7 tỷ đồng. Đồng thời không đưa vào 
phân kỳ ngân sách cụ thể hằng năm mà sẽ hỗ trợ theo số đối tượng tham gia BHXH 
tự nguyện nhằm tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

c) Sau khi Nghị quyết được thông qua, Ban đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành 
Quyết định triển khai thực hiện; chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan và địa phương 
đẩy mạnh các hình thức tổ chức tuyên truyền, thông tin chính sách đến đối tượng thụ 
hưởng nhằm góp phần đạt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 55.000 người tham gia 
BHXH tự nguyện.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Văn hóa - Xã hội về Tờ trình và dự thảo nghị 
quyết. Kính trình kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh
- Đại biểu mời;
- VP: CPVP, CV;
- Lưu VT.

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

[daky]
Trần Thị Bích Thu

địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương”, khoản 3, Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-
CP của Chính phủ, khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015: “HĐND cấp tỉnh ban 
hành nghị quyết để quy định: Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương”; Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP “Khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân hỗ trợ 
tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện”.
4 Khoản 1 Điều 5: Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết có những giải pháp đảm bảo người lao động tham 
gia liên tục, bảo lưu thời gian tham gia BHXH để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, việc giải quyết BHXH tự 
nguyện một lần thực hiện theo quy định của Luật BHXH
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