
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Số:           /UBND-LĐTBXH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      TP. Lạng Sơn, ngày 07 tháng 01 năm 2022 
V/v hướng dẫn mức đóng BHXH đối 

với lao động là công dân người nước 

ngoài và thực hiện hỗ trợ tiền đóng 

BHXH tự nguyện cho các đối tượng 

tham gia theo quy định 

 

 
Kính gửi:  

- Các phòng, ban, cơ quan đảng, đoàn thể thành phố; 

- Ủy ban MTTQVN thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- Các Công ty, Doanh nghiệp, Cơ sở SXKD, các hợp tác xã, 

cơ sở Giáo dục dạy nghề trên địa bàn; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh. 
 

  

 Thực hiện Công văn số 2315/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 31/12/2021 

của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh về hướng dẫn mức đóng BHXH 

đối với lao động là công dân người nước ngoài và thực hiện hỗ trợ tiền đóng 

BHXH tự nguyện cho các đối tượng tham gia theo quy định. 

 Căn cứ Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện; 

Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người 

lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Nghị định số 

07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều 

giai đoạn 2021-2025. 

 Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện; 

 Để đảm bảo việc thực hiện các chính sách về BHXH đúng quy định, 

UBND thành phố đề nghị các cơ quan phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; 

UBND các phường, xã; các Công ty, Doanh nghiệp, Cơ sở SXKD, hợp tác xã, 

cơ sở Giáo dục dạy nghề trên địa bàn thành phố tuyên truyền, triển khai thực 

hiện một số nội dung quy định về Bảo hiểm xã hội bắt buộc và BHXH tự 

nguyện như sau: 

1. Đối tượng, tỷ lệ đóng BHXH đối với công dân nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam 

- Đối tượng: Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao 
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động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp 

đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao 

động tại Việt Nam; trừ các trường hợp theo khoản 2, Điều 2, Nghị định số 

143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ. 

- Mức đóng và phương thức đóng từ 01/01/2022: 

+ Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối 

tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, hàng tháng đóng 8% mức tiền lương 

tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.   

+ Người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng 

đóng BHXH của người lao động: 3% vào quỹ ốm đau, thai sản; 0,5% vào quỹ 

bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất. 

2. Tỷ lệ đóng BHXH, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, thủ tục hồ sơ đối 

với người tham gia BHXH tự nguyện 

- Tỷ lệ đóng: 22% mức thu nhập tháng do người tham gia lựa chọn. Thấp 

nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn do Chính phủ quy định tại thời 

điểm đóng (Từ ngày 01/01/2022, mức chuẩn hộ nghèo là 1.500.000 đồng - theo 

Điều 3, Nghị định số 07/2021/NĐ-CP). Cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. 

- Mức hỗ trợ: Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Thông tư số 

01/2016/TT-BLĐTBXH: 

+ Đối với người tham gia thuộc hộ nghèo: 30% mức đóng BHXH tự 

nguyện hàng tháng theo chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn: 

30% x (22% x 1.500.000 đồng/tháng) = 99.000 đồng/tháng. 

+ Đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo: 25% mức đóng BHXH tự 

nguyện hàng tháng theo chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn: 

25% x (22% x 1.500.000 đồng/tháng) = 82.500 đồng/tháng. 

+ Đối tượng khác: 10% mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng theo 

chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn 

10% x (22% x 1.500.000 đồng/tháng) = 33.000 đồng/tháng. 

- Thời gian hỗ trợ: Tuỳ thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện 

thực tế của mỗi người, nhưng không quá 10 năm (120 tháng) theo quy định tại 

khoản 2 Điều 14 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP. 

- Thủ tục hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Điều 15, Nghị định số 

134/2015/NĐ-CP, quy định của BHXH Việt Nam và hướng dẫn của BHXH tỉnh. 

3. Tổ chức thực hiện 

3.1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện 

tuyên truyền bảo đảm phù hợp với đặc điểm, đặc thù của từng nhóm đối tượng 
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tại địa phương, trực tiếp thực hiện tuyên truyền cho đối tượng người lao động, 

người sử dụng lao động, phối hợp với BHXH tỉnh triển khai thực hiện có hiệu 

quả Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện; Nghị định số 

143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH 

và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là 

công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 

27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 

và Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật BHXH về BHXH tự nguyện; 

- Phối hợp cung cấp thông tin cho BHXH cùng cấp về đối tượng hộ 

nghèo, hộ cận nghèo của địa phương. 

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai hướng dẫn, tham gia đánh giá kết quả 

thực hiện hướng dẫn mức đóng BHXH đối với lao động là công dân người nước 

ngoài tại các Công ty, Doanh nghiệp, Cơ sở SXKD, các hợp tác xã, cơ sở Giáo 

dục dạy nghề có sử dụng lao động là công dân người nước ngoài trên địa bàn.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện các quy định về BHXH và báo cáo Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội kết quả thực hiện theo quy định. 

3.2. Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Phối hợp với UBND thành phố, các cơ quan truyền thông trên địa bàn tổ 

chức tốt công tác truyền thông, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH đến các cơquan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, 

doanh nghiệp, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; thực hiện các 

hoạt động tư vấn, giải đáp về chính sách BHXH, BHXH tự nguyện để giúp các 

doanh nghiệp, người lao động, Nhân dân hiểu đúng về chính sách BHXH. 

Chủ trì, phối hợp với UBND các phường xã tiếp tục triển khai tuyên 

truyền vận động người dân tham gia BHXH toàn dân theo hướng dẫn của 

BHXH Việt Nam. chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội thành phố rà soát, đối chiếu người tham gia BHXH tự nguyện theo quy định 

với danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để xác định đối tượng hỗ trợ. 

3.3. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa thể thao thành phố 

Chủ trì, phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, 

BHXH tỉnh và các cơ quan liên quan tăng cường thời lượng thông tin, tuyên 

truyền hướng dẫn về mức đóng BHXH đối với lao động là công dân người nước 

ngoài và thực hiện hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện cho các đối tượng tham 

gia BHXH trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin lưu động, trang 

thông tin điện tử, internet, facebook, zalo… 

Thực hiện nội dung tuyên truyền tại Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 

29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BHXH 
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về BHXH tự nguyện; Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH 

bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam; 

Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn 

nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 và Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH 

ngày 18/02/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện; 

3.4. UBND các phường, xã 

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền các quy định, hướng dẫn về mức đóng 

BHXH đối với lao động là công dân người nước ngoài và thực hiện hỗ trợ tiền 

đóng BHXH tự nguyện cho các đối tượng tham gia của BHXH đảm bảo thiết 

thực, chất lượng, hiệu quả. Phối hợp với cơ quan BHXH, Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội định kỳ 6 tháng rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên 

địa bàn để bổ sung, điều chỉnh kịp thời. 

Phối hợp với BHXH tỉnh, các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền trực 

quan tại các đơn vị thông qua tờ rơi, tờ gấp, pano, áp phích, các hiện vật có 

mang thông điệp tuyên truyền về BHXH. 

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, đảm bảo chính sách, pháp luật về BHXH đến mọi tầng 

lớp nhân dân trên địa bàn. 

3.5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, Hiệp hội 

Doanh nghiệp tỉnh: 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố chỉ đạo Mặt 

trận Tổ quốc, các đoàn thể ở phường, xã, khối, thôn tích cực phối hợp với các cơ 

quan liên quan tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật 

của nhà nước về BHXH đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. 

Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị của thành phố để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách 

pháp luật của nhà nước về BHXH cho người lao động trong các doanh nghiệp 

thành viên của Hiệp hội để thực hiện. 

3.6. Các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh, hợp tác xã, cơ sở giáo dục dạy nghề… đóng trên địa bàn thành phố 

- Chấp hành nghiêm Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm… có trách 

nhiệm trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời cho người lao động 

đúng quy định của pháp luật để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.  

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật của 

nhà nước về BHXH cho người lao động trong đơn vị để thực hiện. 

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn về mức đóng BHXH đối với lao 

động là công dân người nước ngoài và thực hiện hỗ trợ tiền đóng BHXH tự 

nguyện cho các đối tượng tham gia theo quy định.  
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UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển 

khai thực hiện nghiêm túc. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, đề 

nghị các đơn vị phản ánh về UBND thành phố (qua phòng Lao động- Thương 

binh và Xã hội, SĐT: 02053.873489) để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, 

giải quyết./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BHXH tỉnh; 

- Hiệp hội DN tỉnh; 

- CT, các PCTUBND thành phố; 

- Trang TTĐT TP; 

- C, PCVP, CVVX; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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