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TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 13/2008/CT-UBND

Long Xuyên, ngày 14 tháng 11 năm 2008

CHỈ THỊ
Về việc thực hiện Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh

Ngày 28 tháng 12 năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số
190/2007/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về
BHXH tự nguyện. Đây là chính sách mới rất quan trọng của Đảng và Nhà nước về
an sinh xã hội, nhằm mở rộng BHXH cho hàng triệu người lao động là nông dân,
lao động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ cá thể và những
người lao động tự tạo việc làm. Trong đó còn một bộ phận lao động tham gia hoạt
động nhà nước, các đoàn thể, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp nhưng không thuộc
diện BHXH bắt buộc.
Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường hiện nay, BHXH tự
nguyện là giải pháp quan trọng giúp cuộc sống người lao động luôn ổn định, giảm
bớt khó khăn cho người lao động khi có các biến động về thị trường (như lạm
phát, không việc làm,...), giúp công tác giảm nghèo hiệu quả hơn và góp phần
quan trọng trong việc ổn định chính trị - xã hội ở địa phương, tiến tới một xã hội
công bằng, dân chủ, văn minh.
Đối với tỉnh ta, trong điều kiện kinh tế - xã hội liên tục phát triển, mức
sống nhân dân ngày càng cao, chính sách BHXH bắt buộc đã được thực hiện tốt
trong 15 năm qua, đã có bộ máy quản lý BHXH chuyên trách ở địa phương nên
việc triển khai BHXH tự nguyện có nhiều thuận lợi.
Tuy nhiên, đây là chính sách mới, phải triển khai cho hàng triệu người,
nhiều người lao động cá thể vẫn chưa quen với BHXH tự nguyện, nhất là trong xã
hội còn khá phổ biến thói quen chỉ nặng lo trước mắt, ý thức tham gia BHXH còn
hạn chế, một bộ phận nhân dân thu nhập còn thấp v.v.., ảnh hưởng đến việc tham
gia BHXH tự nguyện của người dân.
Từ các yêu cầu và đặc điểm trên, để bảo đảm việc triển khai thực hiện tốt
BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chỉ thị:
1. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

Chủ trì phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh và các ngành liên quan tổ chức
triển khai và hướng dẫn thực hiện BHXH tự nguyện đến các tổ chức và nhân dân
trong tỉnh; định kỳ kiểm tra, đôn đốc việc triển khai và thực hiện BHXH tự nguyện
trên địa bàn tỉnh.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố:

