
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ KỲ ANH 

 

Số: 912/UBND-LĐTB&XH 

V/v rà soát thông tin người làm việc 

tại các thôn, tổ dân phố. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Thị xã Kỳ Anh, ngày 16 tháng 6  năm 2020 

                     

 Kính gửi:    

    - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Bảo hiểm xã hội thị xã Kỳ Anh; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện kết luận của đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Chủ tịch UBND thị xã 

tại cuộc họp nghe và cho ý kiến về dự thảo các đề án trình Kỳ họp thứ 15 HĐND 

thị xã ngày 04/6/2020, để có số liệu chính xác hoàn thiện Đề án Hỗ trợ đóng Bảo 

hiểm xã hội tự nguyện cho người hoạt động ở các thôn, tổ dân phố, UBND thị xã 

yêu cầu: 

1. UBND các xã, phường:  thực  hiện rà soát, lập danh sách số người hiện tại 

đang hoạt động không chuyên trách và những người trực tiếp tham gia công việc 

thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ tại các thôn, tổ dân phố (theo mẫu đính kèm) gửi về 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 19/6/2020. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: tiếp nhận danh sách, chủ trì 

phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội rà soát lại những người có đủ điều kiện, 

thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, tính toán kinh phí cần hỗ trợ, 

dự thảo tờ trình, nghị quyết trình Kỳ họp trước ngày 25/6/2020. 

3. Cơ quan Bảo hiểm xã hội: phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội rà soát chi tiết thông tin cá nhân theo danh sách xã, phường cung cấp, 

xác định người thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đảm bảo đúng quy định 

pháp luật; tính toán mức hỗ trợ và tổng kinh phí cần hỗ trợ. 

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện 

nghiêm túc các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận:                                                                  
- Như kính gửi; 

- Lưu: VP. 

Gửi VB điện tử 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

                Nguyễn Thế Anh 
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