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Kính gửi:  

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Trung tâm Tin học - Công báo. 

 

Tiếp nhận Công văn số 2979/VPUB-KTTH ngày 26/7/2019 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc trả lời trên chuyên mục Hỏi - Đáp.  

Nội dung câu hỏi Bà Quách Ngọc Thu Hương được trích: “Việc ký hợp đồng 

kế toán làm việc tại cơ quan nhà nước (không được giao chỉ tiêu biên chế) chỉ là định 

biên và được ngân sách hỗ trợ tiền lương thì có thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt 

buộc không” 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

trả lời như sau: 

Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định, Trích: 

 “ Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã 

hội bắt buộc, bao gồm: 

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp 

đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công 

việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao 

động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của 

người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động; 

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 

03 tháng; 

c) Cán bộ, công chức, viên chức; 

d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong 

tổ chức cơ yếu; 

đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan 

nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm 

công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; 



e) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân 

dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được 

hưởng sinh hoạt phí; 

g) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng 

tiền lương; 

i) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn…” 

Như vậy, người có hợp đồng lao động từ 01 tháng trở lên thuộc đối tượng  

tham gia BHXH bắt buộc. 

Kính chuyển Trung tâm Tin học - Công báo; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

có cơ sở trả lời cho Bà Quách Ngọc Thu Hương được biết 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BHXH tỉnh;  

- GĐ, PGĐ Sở (Ô. Trưa); 

- Phòng LĐ-GDNN; 

- Lưu: VT-VP. Lâm 5b 
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		2019-07-30T13:37:45+0700


		soldtbxh@ninhthuan.gov.vn
	2019-07-30T13:55:57+0700


		2019-07-30T13:56:12+0700


		2019-07-30T13:56:46+0700




