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           Số:          
V/v trả lời câu hỏi của công dân 

  trên Cổng Thông tin điện tử

    Yên Bái, ngày         tháng  01  năm 2022

                     
                                   Kính gửi: Ông Đặng Ngọc Chung
                                 cư trú tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
      

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái nhận được Công văn số 
06/CTTĐT-KT-DLĐT ngày 13/01/2022 của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên 
Bái về việc trả lời câu hỏi của công dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin 
điện tử, của công dân Đặng Ngọc Chung, địa chỉ tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên 
Bái với nội câu hỏi “tôi thuộc đối tượng không chuyên trách cấp thôn thì có 
được hỗ trợ BHXH tự nguyện không?”, BHXH tỉnh Yên Bái trả lời như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 14 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 quy định: “người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước 
hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng 
theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn a) bằng 30% đối với người 
tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; b) bằng 25% đối với người tham 
gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; c) bằng 10% đối với các đối tượng 
khác”.

Đối chiếu với quy định trên, ông thuộc diện được hỗ trợ tiền đóng theo 
tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ 
nghèo của khu vực nông thôn. Tuy nhiên còn phụ thuộc vào từng mức % nếu 
ông thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc đối tượng khác.

BHXH tỉnh Yên Bái trả lời để ông được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc BHXH tỉnh (để b/c);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh YB;
- UBND thị xã Nghĩa Lộ;
- VP và các phòng nghiệp vụ;
- BHXH  thị xã Nghĩa Lộ;
- Lưu: VT, QLT (02b).

                                 KT.GIÁM ĐỐC
                                  PHÓ GIÁM ĐỐC

   

      Phạm Công Cường
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