
 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH VĨNH PHÚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số:          /HD-UBND 

 
       Vĩnh Phúc, ngày      tháng     năm 2020 

                                                               

HƯỚNG DẪN 

Thực hiện Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của                                    
Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người tham gia                              

bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025  
 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ Lao 
động-TB&XH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo 
hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐN ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh 
Vĩnh Phúc quy định chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025; 

Xét đề nghị của của Sở Lao động-TB&XH tại Tờ trình số 123/TTr-
SLĐTBXH ngày 09/9/2020; để đảm bảo thống nhất triển khai Nghị quyết số 
03/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ 
người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-
2025, UBND tỉnh ban hành hướng dẫn thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:  

 

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG  VÀ NGUYÊN 
TẮC HỖ TRỢ  

1. Phạm vi điều chỉnh 

Hướng dẫn việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho 
người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện tại các cơ quan bảo hiểm xã 
hội trên địa bàn tỉnh hoặc đại lý thu có ký hợp đồng với các cơ quan bảo hiểm xã 
hội giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 
của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc. 

2. Đối tượng áp dụng  

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND.  

3. Nguyên tắc hỗ trợ   

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND.  
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II. THỜI GIAN HỖ TRỢ  

 Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND, 
chính sách hỗ trợ từ ngân sách tỉnh một phần tiền đóng đối với người tham gia 
BHXH tự nguyện theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND được thực hiện từ ngày 
01/8/2020 (ngày Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND bắt đầu có hiệu lực) đến ngày 
31/12/2025. Không hỗ trợ tiền đóng đối với thời gian tham gia BHXH tự nguyện 
trước ngày 01/8/2020 và sau ngày 31/12/2025; Cụ thể như sau: 

1. Đối với người đã tham gia BHXH tự nguyện trước ngày 01/8/2020  

a) Người đã tham gia BHXH tự nguyện trước ngày 01/8/2020 được ngân 
sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND đối với thời gian thực tế 
tham gia BHXH tự nguyện kể từ tháng 8 năm 2020 đến tháng người lao động kết 
thúc tham gia BHXH tự nguyện nhưng không quá tháng 12/2025 nếu thời điểm 
đóng tiền trong khoảng từ ngày 01/8/2020 đến ngày 31/12/2025.  

Ví dụ 1: Ông A có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc, tham gia BHXH 
tự nguyện tại Bảo hiểm xã hội thành phố Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc bắt đầu từ 
tháng 01/2020 và tham gia liên tục đến tháng 11/2020 theo phương thức đóng 
hàng tháng; giả sử tháng 12/2020 ông A dừng tham gia BHXH tự nguyện, đến 
tháng tháng 03/2021 ông A tiếp tục tham gia đến hết năm 2024.  

Như vậy, thời gian tham gia BHXH tự nguyện của ông A được hỗ trợ theo 
Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND là: từ tháng 8/2020 đến hết tháng 11/2020 và 
từ tháng 3/2021 đến tháng 12/2024. 

Ví dụ 2: Bà B có hộ khẩu thường trú tại Vĩnh Phúc, bắt đầu tham gia 
BHXH tự nguyện tại Bảo hiểm xã hội huyện Tam Đảo - tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 
5/2020 và chọn phương thức đóng 05 năm một lần (mỗi lần đóng cho 60 tháng). 

Như vậy:  

- Thời gian tham gia từ tháng 5/2020 đến tháng 4/2025 của bà B không 
được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND do thời điểm đóng 
(tháng 05/2020) trước ngày Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND có hiệu lực thi 
hành. 

- Từ tháng 5/2025, nếu bà B tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện thì được hỗ 
trợ theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND đối với thời gian tham gia từ tháng 
5/2025 đến tháng 12/2025. 

b) Trường hợp người lao động tham gia theo phương thức đóng 03 tháng 
một lần hoặc 06 tháng một lần hoặc 12 tháng một lần theo quy định tại Khoản 1 
Điều 12 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP sẽ được hỗ trợ theo Nghị quyết số 
03/2020/NQ-HĐND đối với thời gian thực tế tham gia BHXH tự nguyện kể từ 
tháng 8/2020 đến tháng người lao động kết thúc tham gia BHXH tự nguyện nhưng 
không quá tháng 12/2025 nếu thời điểm đóng trong khoảng từ ngày 01/8/2020 đến 
ngày 31/12/2025.  
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Ví dụ 3: Bà C có hộ khẩu thường trú tại Vĩnh Phúc, bắt đầu tham gia 
BHXH tự nguyện tại Bảo hiểm xã hội huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 
5/2020 và chọn phương thức đóng 01 năm một lần (mỗi lần đóng cho 12 tháng). 

Như vậy: bà C không được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Nghị 
quyết số 03/2020/NQ-HĐND vì thời điểm đóng (tháng 5/2020) trước thời điểm 
Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND có hiệu lực. 

Ví dụ 4: Ông D có hộ khẩu thường trú tại Vĩnh Phúc, đã tham gia BHXH tự 
nguyện tại Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2018, 
chọn phương thức đóng 06 tháng một lần (mỗi lần đóng cho 06 tháng), kỳ đóng 
tiếp theo từ tháng 07/2020 đến tháng 12/2020. Như vậy: 

- Nếu ông D đóng vào thời điểm tháng 7/2020 cho 06 tháng (từ tháng 
07/2020 đến tháng 12/2020) thì ông D sẽ không được hỗ trợ theo Nghị quyết số 
03/2020/NQ-HĐND do thời điểm đóng trước khi Nghị quyết số 03/2020/NQ-
HĐND có hiệu lực thi hành. 

- Nếu ông D đóng vào thời điểm tháng 08/2020 hoặc tháng 9/2020 hoặc 
tháng 10/2020 cho 06 tháng (từ tháng 07/2020 đến tháng 12/2020) thì ông D sẽ 
được hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND đối với thời gian đã đóng 
BHXH tự nguyện từ tháng 08/2020 đến tháng 12/2020. 

2. Đối với người tham gia BHXH tự nguyện trong khoảng thời gian từ 
ngày 01/8/2020 đến ngày 31/12/2025  

a) Hỗ trợ theo thời gian thực tế người lao động tham gia BHXH tự nguyện 
trong khoảng từ tháng 8/2020 đến tháng người lao động kết thúc tham gia nhưng 
không vượt quá tháng 12/2025.  

Ví dụ 5: Ông E có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc, bắt đầu tham gia 
BHXH tự nguyện tại Bảo hiểm xã hội huyện Sông Lô-tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 
8/2020 với phương thức đóng hàng tháng; từ tháng 03/2025 ông E chuyển sang 
phương thức đóng 01 năm (một lần cho 12 tháng) với thời gian tham gia từ tháng 
3/2025 đến tháng 2/2026. 

Như vậy: Thời gian tham gia BHXH tự nguyện ông E được hỗ trợ theo 
Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND là: Từ tháng 8/2020 đến tháng 02/2025 và từ 
tháng 03/2025 đến tháng 12/2025. 

Ví dụ 6: Ông N có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc, tham gia BHXH 
tự nguyện tại Bảo hiểm xã hội huyện Bình Xuyên-tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 8/2025 
theo phương thức 03 tháng một lần. Kỳ đóng đầu tiên, ông N đóng một lần cho 
thời gian từ tháng 8/2025 đến tháng 10/2025, thời gian này được hưởng hỗ trợ 
theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND. Kỳ đóng tiếp theo, ông N đóng cho thời 
gian tham gia từ tháng 11/2025 đến tháng 01/2026. Như vậy:  

- Nếu ông N đóng vào thời điểm tháng 11/2025 hoặc tháng 12/2025 cho thời 
gian tham gia nêu trên thì ông N sẽ được hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-
HĐND đối với tháng 11/2025 và tháng 12/2025. 
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- Nếu ông N đóng vào thời điểm tháng 01/2026 cho thời gian tham gia nêu 
trên thì ông N sẽ không được hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND  

 b) Trường hợp bắt đầu tham gia BHXH tự nguyện vào tháng 12/2025 hoặc 
đã tham gia bảo hiểm xã tự nguyện trước thời điểm tháng 12/2025 nhưng có kỳ 
đóng kế tiếp theo phương thức đóng từ thời điểm tháng 12/2025 trở đi thì chỉ được 
hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND đối với tháng 12/2025. 

Ví dụ 7: Bà S có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc, tham gia BHXH tự 
nguyện tại Bảo hiểm xã hội huyện Sông Lô-tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 12/2025 với 
phương thức đóng 03 tháng một lần. Như vậy:  

- Kỳ đóng đầu tiên của bà S là đóng một lần cho thời gian từ tháng 12/2025 
đến tháng 02/2026. Đối với kỳ đóng này, bà S sẽ được hỗ trợ 01 tháng theo Nghị 
quyết số 03/2020/NQ-HĐND (tháng 12/2025). 

- Thời gian tham gia từ tháng 01/2026 trở về sau của bà S (nếu có) sẽ không 
được hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND. 

 

III. MỨC HỖ TRỢ VÀ XÁC ĐỊNH SỐ TIỀN HỖ TRỢ  

1. Mức hỗ trợ:  

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 03/2020/NQ-
HĐND; Cụ thể như sau: 

a) Đối với thời điểm đóng trong khoảng từ tháng 8/2020 đến tháng 12/2020, 
mức hỗ trợ tiền đóng hàng tháng căn cứ vào mức chuẩn hộ nghèo của khu vực 
nông thôn giai đoạn 2015-2020 và bằng mức hỗ trợ tiền đóng hằng tháng của Nhà 
nước cho người tham gia BHXH tự nguyện trong giai đoạn 2018-2020 theo quy 
định tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH: 

- Người thuộc hộ nghèo: 46.200 đồng/người/tháng;  

- Người thuộc hộ cận nghèo: 38.500 đồng/người/tháng;  

- Người thuộc đối tượng khác: 15.400 đồng/người/tháng.  

b) Đối với thời điểm đóng trong khoảng từ tháng 01/2021 đến tháng 
12/2025, mức hỗ trợ tiền đóng hàng tháng căn cứ vào mức chuẩn hộ nghèo của 
khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025, tính theo quy định tại Điểm a Khoản 1 
Điều 12 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH:  

Giả sử mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025 là 
CN thì mức hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 
hàng tháng theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND từ tháng 01/2021 đến tháng 
12/2025 là:  

- Người thuộc hộ nghèo: CN x 22% x 30%  

- Người thuộc hộ cận nghèo: CN x 22% x 25%  

- Người thuộc đối tượng khác: CN x 22% x 10% 
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Trường hợp giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ không điều chỉnh 
mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn so với giai đoạn 2016-2020 thì mức 
hỗ trợ hàng tháng cho người tham gia BHXH tự nguyện theo Nghị quyết số 
03/2020/NQ-HĐND giai đoạn 2021-2025 thực hiện theo Điểm a Khoản này.  

2. Xác định số tiền hỗ trợ: 

a) Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND, 
người tham gia BHXH tự nguyện có thể lựa chọn mức đóng cao hơn mức chuẩn 
nghèo của khu vực nông thôn quy định tại thời điểm đóng nhưng mức hỗ trợ chỉ 
tính theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn do Thủ tướng Chính phủ 
công bố từng thời kỳ.  

b) Người tham gia BHXH tự nguyện đóng theo phương thức hàng tháng, có 
thời điểm đóng trong khoảng từ ngày 01/08/2020 đến ngày 31/12/2025 thì được 
hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND đối với thời gian đóng thực tế từ 
tháng 08/2020 đến tháng 12/2025 với mức hỗ trợ hàng tháng theo quy định tại 
Khoản 1 Mục này; số tiền hỗ trợ được giảm trừ hàng tháng ngay khi người tham 
gia thực hiện đóng tiền vào Quỹ BHXH. 

 Ví dụ 9: Ông L thuộc hộ cận nghèo, bắt đầu tham gia BHXH tự nguyện tại 
Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Tường-tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 8/2020 đến tháng 
02/2021, phương thức đóng hàng tháng. Như vậy:  

 - Thời gian tham gia từ tháng 8/2020 đến tháng 12/2020, ông L được ngân 
sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND với mức hỗ trợ hàng 
tháng là 38.500 đồng/tháng. 

 - Thời gian tham gia tháng 01/2021 và tháng 02/2021, ông L được ngân sách 
tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND với mức hỗ trợ đối với người 
thuộc hộ cận nghèo quy định tại Điểm b Khoản 1 Mục này. 

c) Người tham gia BHXH tự nguyện đóng theo phương thức 03 tháng một 
lần hoặc 06 tháng một lần hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều 
năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần có thời điểm đóng  trong khoảng từ 
ngày 01/8/2020 đến ngày 31/12/2025 thì được hỗ trợ theo Nghị quyết số 
03/2020/NQ-HĐND đối với thời gian đóng thực tế từ tháng 08/2020 đến tháng 
12/2025. Số tiền hỗ trợ được xác định như sau:  

Số tiền hỗ trợ = 

Mức hỗ trợ hàng 
tháng theo quy định 
tại Khoản 1 Mục này  

(tùy đối tượng và thời 
điểm đóng) 

x 

Số tháng đã đóng 
BHXH tự nguyện 

không vượt quá tháng 
12/2025 theo phương 
thức người tham gia 

đã lựa chọn 

Số tiền hỗ trợ nêu trên được giảm trừ vào số tiền đóng ngay tại thời điểm 
người tham gia thực hiện đóng tiền vào Quỹ BHXH. 
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 Ví dụ 10: Ông L tại ví dụ 9, từ tháng 03/2021 chuyển sang phương thức 
đóng 01 năm một lần; tháng 03/2021, ông L đóng một lần cho thời gian tham gia 
BHXH tự nguyện từ tháng 03/2021 đến tháng 02/2022. Như vậy:  

- Thời gian tham gia BHXH tự nguyện được hỗ trợ theo Nghị quyết số 
03/2020/NQ-HĐND là 12 tháng (từ tháng 03/2021 đến tháng 02/2022). 

- Mức hỗ trợ: mức hỗ trợ hàng tháng đối với người thuộc hộ cận nghèo quy 
định tại Điểm b Khoản 1 Mục này. Giả sử mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông 
thôn giai đoạn 2021-2025 là 1.500.000 đồng thì mức hỗ trợ hàng tháng đối với 
người thuộc hộ cận nghèo là 82.500 đồng/tháng 

- Số tiền ông L được hỗ trợ đối với thời gian tham gia BHXH tự nguyện từ 
tháng 03/2021 đến tháng 02/2022 là:  

82.500 đồng/tháng x 12 tháng = 990.000 đồng 

 Ví dụ 11: Ông L thuộc hộ cận nghèo tại Ví dụ 10, tiếp tục tham gia BHXH 
tự nguyện, từ tháng 03/2022 ông L chuyển sang phương thức đóng 05 năm một 
lần. Tại thời điểm tháng 03/2022, ông L đóng một lần cho thời gian tham gia 
BHXH tự nguyện từ tháng 03/2022 đến tháng 02/2027. Như vậy:  

- Thời gian đã tham gia BHXH tự nguyện từ tháng 03/2022 đến tháng 
02/2027 của ông L được hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND là: 46 
tháng (từ tháng 03/2022 đến tháng 12/2025). 

- Mức hỗ trợ mỗi tháng: Giả sử mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn 
giai đoạn 2021-2025 là 1.500.000 đồng thì mức hỗ trợ cho ông L từ ngân sách tỉnh 
là: 82.500 đồng/tháng 

- Số tiền ông L được hỗ trợ đối với thời gian tham gia BHXH tự nguyện từ 
tháng 03/2022 đến tháng 02/2027 là:  

82.500 đồng/tháng x 46 tháng = 3.795.000 đồng 

3. Trường hợp người tham gia thay đổi nhóm đối tượng được hỗ trợ 

 a) Tham gia theo phương thức hàng tháng  

 Mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND đối với người tham gia 
BHXH tự nguyện hàng tháng sẽ được điều chỉnh kể từ tháng người tham gia thay 
đổi nhóm đối tượng. 

 Ví dụ 12: Bà Y thuộc cận hộ nghèo, tham gia BHXH tự nguyện tại Bảo 
hiểm xã hội huyện Tam Dương-tỉnh Vĩnh Phúc liên tục từ tháng 01/2021 đến 
tháng 02/2022 với phương thức đóng hàng tháng. Từ tháng 01/2022, gia đình bà Y 
được cấp giấy chứng nhận hộ nghèo. Như vậy:  

 Giả sử mức chuẩn hộ nghèo khu vực của nông thôn giai đoạn 2021-2025 là 
1.500.000 đồng thì: 

- Thời gian đã tham gia BHXH tự nguyện từ tháng 01/2021 đến tháng 
12/2021 của bà Y được hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND với mức hỗ 
trợ cho người tham gia thuộc hộ cận nghèo: 82.500 đồng/tháng . 
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- Thời gian đã tham gia BHXH tự nguyện tháng 01/2022, tháng 02/2022 bà Y 
được hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND cho người thuộc hộ nghèo 
với mức: 99.000 đồng/tháng 

 b) Tham gia theo phương thức 03 tháng một lần hoặc 06 tháng một lần hoặc 
12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 
năm một lần 

 Trong thời gian đã đóng BHXH tự nguyện theo phương thức 03 tháng một 
lần hoặc 06 tháng một lần hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều 
năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần, người tham gia thay đổi nhóm đối 
tượng được hỗ trợ thì số tiền đã được hỗ trợ giữ nguyên, không phải điều chỉnh 
theo nhóm đối tượng mới. 

Ví dụ 13: Bà Y thuộc hộ nghèo tại Ví dụ 12, từ tháng 03/2022 thay đổi 
phương thức đóng 01 năm một lần và đóng một lần cho thời gian tham gia từ 
tháng 03/2022 đến tháng 02/2023. Tháng 01/2023, gia đình bà Y được cấp giấy 
chứng nhận hộ cận nghèo. Như vậy: 

- Giả sử mức chuẩn hộ nghèo khu vực của nông thôn giai đoạn 2021-2025 là 
1.500.000 đồng thì thời gian đã tham gia BHXH tự nguyện từ tháng 03/2022 đến 
tháng 02/2023 của bà Y được hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND với 
mức hỗ trợ cho người tham gia thuộc hộ nghèo. Số tiền bà Y được hỗ trợ là: 
99.000 đồng/tháng x 12 tháng = 1.188.000 đồng.  

- Từ tháng 01/2023, mức hỗ trợ hàng tháng đối với thời gian thực tế tham 
gia BHXH của bà Y là 82.500 đồng/tháng do thuộc nhóm hộ cận nghèo. Nhưng số 
tiền ngân sách tỉnh đã hỗ trợ cho bà Y từ tháng 03/2022 đến tháng 02/2023 nêu 
trên vẫn giữ nguyên, không điều chỉnh. Mức hỗ trợ tương ứng với nhóm đối tượng 
mới sẽ áp dụng đối với thời gian bà Y tham gia BHXH tự nguyện từ tháng 
03/2023. 

Ví dụ 14: Ông U là người thuộc nhóm đối tượng khác tham gia BHXH tự  
nguyện tại Bảo hiểm xã hội huyện Tam Đảo-tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 9/2020 theo 
phương thức đóng 12 tháng một lần. Tháng 9/2020, ông U đã đóng một lần cho 
thời gian tham gia BHXH tự nguyện từ tháng 9/2020 đến tháng 8/2021, thời gian 
tham gia nêu trên được ngân sách tỉnh hỗ trợ số tiền là:  

15.400 đồng/tháng x 12 tháng = 184.800 đồng. 

Tháng 01/2021, gia đình ông U được công nhận là hộ nghèo. Nhưng số tiền 
hỗ trợ từ ngân sách tỉnh đã hỗ trợ đối với thời gian tham gia BHXH tự nguyện từ 
tháng 9/2020 đến tháng 8/2021 của ông U (184.800 đồng) sẽ được giữ nguyên, 
không điều chỉnh. Mức hỗ trợ tương ứng với nhóm đối tượng mới sẽ áp dụng đối 
với thời gian ông U tham gia BHXH tự nguyện từ tháng 9/2021. 

IV. HỖ TRỢ CHO NGƯỜI THAM GIA BHXH ĐÓNG THEO 
PHƯƠNG THỨC MỘT LẦN CHO NHỮNG NĂM CÒN THIẾU 

Căn cứ Điểm e, Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP, Khoản 2, 
Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 03/2020/NQ-HĐND, người có hộ khẩu Vĩnh Phúc, 
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tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định của 
pháp luật tại từng thời điểm nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu 
không quá 10 năm (120 tháng); đóng BHXH tự nguyện tại các cơ quan bảo hiểm 
xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hoặc đại lý thu có ký hợp đồng với các cơ quan 
bảo hiểm xã hội nêu trên một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu, 
được hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND đối với thời gian tham gia 
BHXH tự nguyện cho số năm còn thiếu trong khoảng từ tháng 8/2020 đến tháng 
12/2025 nếu thời điểm đóng cho thời gian còn thiếu nằm trong khoảng từ ngày 
01/8/2020 đến ngày 31/12/2025.  

 Số tiền hỗ trợ được xác định như sau: Mức hỗ trợ hàng tháng theo Khoản 1 
Mục 3 Hướng dẫn này (tùy đối tượng và thời điểm đóng) nhân với Số tháng đã 
đóng BHXH tự nguyện cho thời gian đóng BHXH còn thiếu không vượt quá tháng 
12/2025 

 Ví dụ 15: Tháng 4 năm 2020, ông P (không thuộc hộ nghèo hoặc cận 
nghèo) có hộ khẩu thường trú tại huyện Vĩnh Tường-tỉnh Vĩnh Phúc tròn 60 tuổi, 
có thời gian tham gia BHXH 14 năm. Để được hưởng lương hưu, ông P đăng ký 
tham gia BHXH tự nguyện tại Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Tường-tỉnh Vĩnh Phúc 
để đóng một lần cho 06 năm (72 tháng) còn thiếu. 

 + Nếu thời điểm ông P đóng BHXH tự nguyện cho thời gian còn thiếu nêu 
trên trong khoảng từ tháng 5/2020 đến tháng 7/2020 thì ông P không được hưởng 
hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND vì thời điểm đóng trước thời điểm 
Nghị quyết số 03/2020/NQ-HDDND có hiệu lực. 

 + Nếu thời điểm ông P đóng BHXH tự nguyện theo phương thức một lần 
cho 06 năm còn thiếu vào tháng 9/2020 thì ông P được hưởng hỗ trợ theo Nghị 
quyết số 03/2020/NQ-HĐND đối với thời gian tham gia từ tháng 9/2020 đến tháng 
12/2025 tương ứng với 64 tháng. Mức hỗ trợ mỗi tháng là 15.400 đồng. 

 Số tiền ngân sách tỉnh hỗ trợ đối với thời gian tham gia BHXH tự  nguyện 
nêu trên của ông P là: 15.400 đồng/tháng x 64 tháng = 985.600 đồng 

V. PHƯƠNG THỨC, KINH PHÍ HỖ TRỢ VÀ HOÀN TRẢ SỐ TIỀN 
HỖ TRỢ 

1. Phương thức hỗ trợ 

Thực hiện tương tự như quy định tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 
134/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

- Hàng Quý, căn cứ tình hình tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn quản 
lý cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện gửi UBND cấp huyện nơi đóng trụ sở Tờ 
trình kèm theo hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí cho người tham gia BHXH tự nguyện 
theo quy định của Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND. Thời gian thực hiện: Quý I, 
Quý II, Quý III gửi trước ngày 05 của tháng đầu tiên của Quý tiếp theo, Quý IV 
gửi trước ngày 25/12 của năm tài chính.  

- Căn cứ đề nghị và hồ sơ của cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện, UBND 
cấp huyện xem xét, bố trí kinh phí hỗ trợ và chuyển số kinh phí hỗ trợ vào Quỹ 
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BHXH. Thời gian chuyển kinh phí hỗ trợ: Quý I, Quý II, Quý III kinh phí hỗ trợ 
được chuyển trước ngày 10 tháng đầu tiên của Quý tiếp theo; Quý IV chuyển 
trước ngày 31/12 của năm tài chính. Trường hợp không cấp kinh phí hỗ trợ hoặc 
cấp kinh phí hỗ trợ ít hơn so với đề nghị của cơ quan Bảo hiểm xã hội thì UBND 
cấp huyện phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do. 

2. Kinh phí hỗ trợ  

a) Từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020  

Trên cơ sở số liệu tham gia BHXH tự nguyện được hưởng hỗ trợ theo Nghị 
quyết 03/2020/NQ-HĐND do UBND cấp huyện tổng hợp từ cơ quan Bảo hiểm xã 
hội cấp huyện gửi Sở Tài chính, Sở Lao động-TB&XH và Bảo hiểm Xã hội tỉnh. 
Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cấp kinh phí theo hình thức bổ 
sung có mục tiêu về ngân sách cấp huyện. Sau đó, ngân sách cấp huyện cấp kinh 
phí hỗ trợ người tham gia BHXH cho cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện. 

b) Giai đoạn 2021-2025 

- Vào thời điểm lập dự toán cho năm tiếp theo, ngân sách cấp huyện tổng 
hợp kinh phí hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện từ cơ quan Bảo hiểm xã hội 
cấp huyện và tổng hợp chung vào dự toán ngân sách cấp huyện, gửi Sở Tài chính 
báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định. 

- Sau khi có Quyết định giao dự toán hàng năm của UBND tỉnh, ngân sách 
cấp huyện thực hiện cấp hỗ trợ kinh phí tham gia BHXH tự nguyện theo quy định 
tại Khoản 1 Mục này cho cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện. 

3. Hoàn trả số tiền hỗ trợ  

Việc hoàn trả số tiền ngân sách địa phương đã hỗ trợ một phần tiền đóng 
BHXH tự  nguyện được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 
01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 08/02/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH tự nguyện. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Sở Lao động-TB&XH 

a) Sở Lao động-TB&XH chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tài 
chính, UBND các huyện, thành phố: 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ 
trợ theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND. Tiếp nhận các vấn đề vướng mắc 
(nếu có) trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND và 
Hướng dẫn này để tham mưu sửa đổi, bổ sung kịp thời (nếu cần). 

-  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chính sách, quy định của 
pháp luật về BHXH tự nguyện và chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với người lao 
động Vĩnh Phúc tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn.  
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- Định kỳ hàng năm, tổng hợp kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người 
lao động tham gia BHXH tự nguyện theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND, báo 
cáo kết quả thực hiện Hướng dẫn này với UBND tỉnh, Bộ Lao động-TB&XH. 

b) Kịp thời triển khai các chính sách cải cách về BHXH tự nguyện theo 
hướng dẫn của Bộ Lao động-TB&XH. 

c) Tham mưu các giải pháp phù hợp để phát triển đối tượng tham gia BHXH 
tự nguyện trên địa bàn tỉnh. 

 2. Bảo hiểm xã hội tỉnh 

- Chủ động phối hợp với Sở Lao động-TB&XH trong triển khai thực hiện 
chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND.  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động-TB&XH và UBND cấp 
huyện hướng dẫn BHXH huyện, thành phố về hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí cho 
người tham gia BHXH tự nguyện từ ngân sách tỉnh theo quy định tại Khoản 1 
Mục V Hướng dẫn này, đảm bảo đơn giản, thuận lợi, phù hợp với tình hình thực tế 
và  hỗ trợ đúng đối tượng, nguyên tắc theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND.  

- Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố triển khai kịp thời chính 
sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND; hàng quý, tổng hợp số đối 
tượng được hỗ trợ, số tiền thu của đối tượng và số tiền ngân sách tỉnh hỗ trợ gửi 
UBND huyện, thành phố xem xét, cấp kinh phí hỗ trợ. 

- Thực hiện báo cáo định kỳ hàng Quý, năm về kết quả hỗ trợ theo Nghị 
quyết số 03/2020/NQ-HĐND theo Mục VI Hướng dẫn này gửi Sở Lao động-
TB&XH, Sở Tài chính và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo.  

  - Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, 
gắn hiệu quả công tác tuyên truyền với phát triển đối tượng tham gia BHXH tự  
nguyện, thu hút sự tham gia tích cực của lực lượng lao động làm việc tại khu vực 
phi chính thức, lao động tại các hộ gia đình nông nghiệp, tạo sự lan tỏa chính sách 
từ chính những người đã tham gia BHXH tự  nguyện.  

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng có hiệu quả 
công nghệ thông tin, đơn giản các thủ tục, hồ sơ; mở rộng mạng lưới đại lý thu 
BHXH tự nguyện tại các xã, phường, thị trấn tạo điều kiện cho người tham gia 
BHXH tự nguyện và thụ hưởng chính sách theo quy định, giảm chi phí thực hiện 
thủ tục hành chính của người tham gia. 

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức hội, đoàn thể (Hội 
nông dân, Hội phụ nữ,…), Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong công tác tuyên 
truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BHXH tự 
nguyện 

3. Sở Tài chính  

- Triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND và 
Hướng dẫn này. 
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- Chủ trì báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cấp kinh phí theo hình thức 
bổ sung có mục tiêu về ngân sách cấp huyện đối với kinh phí hỗ trợ người tham 
gia BHXH tự nguyện theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND từ tháng 8/2020 
đến tháng 12/2020; cấp kinh phí hỗ trợ giao vào dự toán ngân sách cấp huyện 
hàng năm đối với các năm thuộc giai đoạn 2021-2025 

- Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí hỗ trợ người tham gia BHXH 
tự nguyện. Phối hợp với Sở Lao động-TB&XH, UBND cấp huyện kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND và 
Hướng dẫn này. 

4. Sở Tư pháp  

Lồng ghép, đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về 
BHXH vào kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng 
phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao 
động-TB&XH, các tổ chức chính trị-xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức về quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHXH 
tự nguyện.  

5. Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và 
Truyền hình tỉnh 

a) Sở Thông tin và Truyền thông:  

Chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các 
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo hiểm tự nguyện, nội dung cải 
cách chính sách bảo hiểm tự nguyện, chính sách hỗ trợ người lao động Vĩnh 
Phúc tham gia BHXH tự nguyện; tăng thời lượng phát sóng và tin bài tuyên 
truyền về BHXH tự nguyện.  

b) Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:  

Phối hợp với Sở Lao động-TB&XH, Bảo hiểm xã hội tỉnh mở chuyên 
trang, chuyên mục tuyên truyền về bảo hiểm xã hội; tăng số lượng tin bài, phóng 
sự phản ánh việc thực hiện các chính sách BHXH tự  nguyện tại địa phương; tăng 
cường tuyên truyền về các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đang hưởng 
chính sách hưu trí để lan tỏa chính sách từ chính những người đã tham gia và 
đang thụ hưởng chính sách. 

6. Liên minh Hợp tác xã 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện 
theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 
03/2020/NQ-HĐND của tỉnh cho xã viên HTX không hưởng tiền lương, tiền 
công, là nông dân, lao động tự do, lao động trong khu vực phi chính thức để 
người lao động biết, tiếp cận chính sách và chủ động tham gia. 

- Phối hợp với Sở Lao động-TB&XH, Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường 
tuyên truyền về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, đối tượng tham gia BHXH 
tự nguyện trong các HTX. 
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7. Các sở, ban, ngành khác có liên quan 

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ chuyên môn được giao, phối hợp triển khai, 
thực hiện có hiệu quả các chính sách, quy định pháp luật về thực hiện chính sách 
BHXH tự nguyện đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 
nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.  

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức hội, đoàn thể cấp tỉnh 

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động-TB&XH tăng cường 
tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BHXH 
tự nguyện; chính sách hỗ trợ của tỉnh theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND 

- Đẩy mạnh thực hiện vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức đoàn thể 
đối với các cơ quan thực thi chính sách BHXH; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
vận động các đoàn viên, hội viên thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 
đăng ký tham gia. 

9. Bưu điện tỉnh 

Tiếp tục phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh củng cố, mở rộng mạng lưới 
Đại lý thu bảo hiểm xã hội tại các xã, phường, thị trấn; tổ chức có hiệu quả các 
hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, hướng dẫn người dân 
tham gia liên tục cả quá trình để hưởng thụ đầy đủ các chính sách BHXH tự 
nguyện. 

 

10. UBND các huyện, thành phố 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2020/NQ-
HĐND trên địa bàn phù hợp với thực tiễn địa phương và phát huy hiệu quả của 
chính sách. 

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm 
thất nghiệp (nếu cần), nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo nhằm hoàn 
thành chỉ tiêu phát triển đối tượng được UBND tỉnh giao hàng năm, góp phần 
hoàn thành chỉ tiêu đề ra tại Chương trình hành động số 62-CTr/TU của BCH 
Đảng bộ tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện phối hợp với các tổ 
chức đoàn thể và UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
chính sách hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện theo Nghị quyết số 
03/2020/NQ-HĐND; chính sách hỗ trợ của Chính phủ và vai trò, ý nghĩa của 
BHXH tự nguyện đối với người tham gia khi hết tuổi lao động để người lao động 
chủ động tham gia và duy trì đến khi đủ điều kiện hưởng lương hưu. 

- Tổng hợp kinh phí hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện theo Nghị 
quyết 03/2020/NQ-HĐND vào dự toán ngân sách cấp huyện cho năm tiếp theo 
gửi Sở Tài chính theo quy định. Hàng quý, xem xét, cấp kinh phí hỗ trợ người 
tham gia BHXH tự nguyện theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND cho Bảo 
hiểm xã hội cấp huyện đảm bảo tiến độ theo quy định.  
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- Tăng cường phối hợp với Sở Lao động-TB&XH, Bảo hiểm xã hội tỉnh 
tuyên truyền và triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật 
về bảo hiểm xã hội, đặc biệt là BHXH tự nguyện. 

 

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO  

1. Trước ngày 15 của tháng đầu tiên của Quý tiếp theo, Bảo hiểm xã hội cấp 
huyện báo cáo Bảo hiểm xã hội tỉnh kết quả hỗ trợ người tham gia BHXH tự  
nguyện theo Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND; UBND cấp huyện báo cáo Sở Tài 
chính, Sở Lao động-TB&XH kết quả cấp kinh phí hỗ trợ người tham gia BHXH tự  
nguyện theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND của Quý trước đó. 

2. Trước ngày 20 của tháng đầu tiên của Quý tiếp theo: 

 Bảo hiểm xã hội tỉnh tổng hợp tình hình hỗ trợ kinh phí theo Nghị quyết số 
03/2020/NQ-HĐND trên địa bàn tỉnh của Quý trước đó báo cáo Sở Lao động-
TB&XH và Sở Tài chính.  

3. Hàng năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tài chính, UBND cấp huyện và các 
sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 
giao thực hiện báo cáo định kỳ tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 
03/2020/NQ-HĐND về Sở Lao động-TB&XH để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, 
Bộ Lao động-TB&XH. Thời gian báo cáo: trước ngày 20/01 của năm tiếp theo. 

4. Thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. 
  

 Trên đây là hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 
17/7/2020 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người tham gia BHXH tự 
nguyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025. Trường hợp các văn bản 
được dẫn chiếu để áp dụng tại Hướng dẫn này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 
bằng văn bản mới thì sẽ áp dụng theo các văn bản mới đó. Trong quá trình triển 
khai thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở 
Lao động-TB&XH để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo sửa đổi, bổ 
sung cho phù hợp tình hình thực tế và đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

 
 

 Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy, TTHĐND tỉnh (b/c); 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 
- UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 
- Lưu VT, VX1 (Tr    b). 

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

 

 
 

 
Vũ Việt Văn 

 
 
 


