
              BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:       /BHXH-TT&PTĐT

     V/v tuyên truyền, vận động người 
    đang tham gia BHXH tự nguyện đóng 

              theo mức thu nhập mới từ 01/01/2022

           Lạng Sơn, ngày       tháng  12  năm 2021

Kính gửi:
- Bưu điện tỉnh Lạng Sơn;
- Bảo hiểm xã hội các huyện;
- Các Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

       
Ngày 27/12/2021 Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Công 

văn số 1378/BHXH-QLT về việc mức đóng BHXH đối với người lao động là công 
dân nước ngoài và BHXH tự nguyện từ ngày 01/01/2022. Để thực hiện tốt việc duy 
trì người đang tham gia BHXH tự nguyện, nhất là đối với những người đang tham 
gia theo mức thu nhập dưới mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn theo Nghị định số 
07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 là 1.500.000 đồng/tháng, BHXH tỉnh đề nghị Bưu 
điện tỉnh, BHXH các huyện, các Đại lý thu BHXH, BHYT (Đại lý thu) phối hợp 
thực hiện một số nội dung sau: 

1. Bưu điện tỉnh: Chỉ đạo Bưu điện các huyện, thành phố (Bưu điện huyện) 
bằng nhiều hình thức như phối hợp với BHXH huyện, cấp ủy, chính quyền phường 
xã, thị trấn thông qua việc cung cấp các dịch vụ công ích, niêm yết việc thay đổi 
mức thu nhập đóng BHXH tự nguyện thấp nhất...tại các Bưu điện Văn hóa xã, điểm 
chi trả, trụ sở thôn để người dân biết, đồng thời tuyên truyền rõ những lợi ích khi 
đóng BHXH tự nguyện theo mức thu nhập mới.

2. BHXH các huyện: phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, Bưu điện 
huyện và các Đại lý thu tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến người dân trên địa bàn về 
mức đóng BHXH tự nguyện theo mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn mới và việc 
tăng mức hỗ trợ đóng của ngân sách Nhà nước từ 01/01/2022 bằng nhiều hình thức 
linh hoạt, phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

3. Trên cơ sở dữ liệu quản lý người tham gia BHXH tự nguyện theo phân cấp, 
BHXH các huyện tiến hành rà soát dữ liệu để trích xuất danh sách người đang tham 
gia BHXH tự nguyện đóng theo mức thu nhập lựa chọn dưới 1.500.000 đồng/tháng; 
gửi danh sách cho Bưu điện huyện, các Đại lý thu để phối hợp tuyên truyền, vận 
động người tham gia BHXH tự nguyện tiếp tục tham gia theo mức thu nhập tháng 
đóng thấp nhất là 1.500.000 đồng/tháng từ ngày 01/01/2022. Thường xuyên bám sát 
nắm tình hình tuyên truyền, vận động và kịp thời hỗ trợ Bưu điện huyện, các Đại lý 
thu trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo duy trì bền vững người đang tham 
gia BHXH tự nguyện. 
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Đối với địa bàn thành phố: Phòng Quản lý thu rà soát, gửi danh sách người 

đang tham gia BHXH tự nguyện theo mức thu nhập dưới 1.500.000 đồng/tháng, gửi 
Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng để gửi các Đại lý thu. 

Việc rà soát dữ liệu và gửi Bưu điện huyện, các Đại lý thu hoàn thành chậm 
nhất xong trước ngày 08/01/2022.

4. Bưu điện huyện, các Đại lý thu sau khi nhận được danh sách do BHXH 
huyện, Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng - BHXH tỉnh gửi đến, phối hợp 
tuyên truyền, vận động người đang tham gia BHXH tự nguyện và làm thủ tục nâng 
mức đóng BHXH tự nguyện theo mức thu nhập mới, trong đó cần tuyên truyền, giải 
thích rõ cho người lao động biết việc điều chỉnh mức thu nhập đóng BHXH tự 
nguyện để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng thời kỳ, người 
tham gia sẽ được hưởng mức hỗ trợ của ngân sách Nhà nước cao hơn tương ứng, 
đồng thời mức hưởng lương hưu sau này sẽ cao hơn, đảm bảo tốt hơn cho cuộc sống.

Yêu cầu các đơn vị phối hợp thực hiện nội dung nêu trên, trong quá trình triển 
khai, thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc phản ánh về BHXH tỉnh để được phối 
hợp giải quyết. Định kỳ trước ngày 05 hàng tháng hoặc khi có yêu cầu báo cáo 
đột xuất (nếu có) BHXH các huyện, phòng Quản lý thu gửi báo cáo kết quả thực 
hiện về BHXH tỉnh (Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng) để tổng hợp 
báo cáo lãnh đạo BHXH tỉnh./.  

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các PGĐ;
- Các phòng NV và Văn phòng;
- Lưu VT, TT&PTĐT. 

KT. GIÁM ĐỐC
 PHÓ GIÁM ĐỐC

                                          

  
                    Nguyễn Hồng Thịnh

Ghi chú: BHXH các huyện thực hiện và sao gửi Công văn này cho Bưu điện 
huyện, các Đại lý thu trên địa bàn.


		2021-12-30T14:33:02+0700
	VN
	Tài liệu này được lập bởi cơ quan bảo hiểm xã hội xử lý hồ sơ


		2021-12-30T15:31:26+0700
	VN
	Tài liệu này được lập bởi cơ quan bảo hiểm xã hội xử lý hồ sơ


		 - Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	2021-12-30T15:38:08+0700
	VN
	Tài liệu này được ký bởi Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn


		 - Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	2021-12-30T15:38:09+0700
	VN
	Tài liệu này được ký bởi Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn


		2021-12-30T15:39:42+0700
	VN
	Tài liệu này được lập bởi cơ quan bảo hiểm xã hội xử lý hồ sơ




