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Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị sử dụng lao động.
Thực hiện Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ
quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Luật An toàn, Vệ sinh lao động
về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt
Nam; trong khi chờ văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và của Bảo
hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn tạm thời việc tham gia
BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt
Nam như sau:
1. Đối tượng
1.1 Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối
tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành
nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có
hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn từ
đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.
1.2. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều này không thuộc đối tượng
tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Nghị định này khi thuộc một trong các
trường hợp sau:
- Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của
Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc
tại Việt Nam;
- Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 187 của
Bộ luật Lao động.
1.3. Người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm cơ quan nhà
nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính
trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan,
tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân được
phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật có thuê mướn, sử dụng lao
động theo hợp đồng lao động.
1.4. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến BHXH bắt buộc đối với
người lao động là công dân nước ngoài.
2. Tỷ lệ đóng BHXH:
- Từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/12/2021:

Người sử dụng lao động đóng 3,5% trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH,
của người lao động, trong đó 3% đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, 0,5% đóng vào
quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN);
- Từ ngày 01/01/2022 trở đi:
+ Người lao động đóng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất;
+ Người sử dụng lao động đóng 17,5% quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của
người lao động, trong đó 3% đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, 0,5% đóng vào quỹ
BHTNLĐ-BNN, 14% đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.
3. Trách nhiệm đóng BHXH.
Hằng tháng người sử dụng lao động có trách nhiệm trích từ quỹ tiền lương,
tiền công của những người lao động đồng thời trích từ tiền lương, tiền công tháng
đóng BHXH, của từng người lao động tham gia BHXH, theo mức quy định vào tài
khoản chuyên thu của cơ quan Bảo hiểm xã hội đặt tại Kho bạc Nhà nước hoặc các
Ngân hàng thương mại.
4. Tiền lương tháng đóng BHXH:
Tiền lương tháng đóng BHXH thực hiện theo quy định tại khoàn 2 và khoản 3
Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội và khoản 2 và khoản 3 Điều 17 Nghị định số
115/2015/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội.
5. Thủ tục hồ sơ:
Các đơn vị có người lao động là công dân nước ngoài thuộc đối tượng tham
gia BHXH lập hồ sơ như sau:
+ Trường hợp đơn vị có người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt
buộc theo quy định tại khoản 1.1 nêu trên thì đơn vị thông báo với cơ quan Bảo
hiểm xã hội để lập mã đơn vị đồng thời lập danh sách đề nghị báo tăng với cơ quan
Bảo hiểm xã hội (Mẫu D02-TS).
+ Trường hợp người lao động trước đây chỉ tham gia BHYT nay thuộc đối
tượng tham gia BHXH thì làm thủ tục báo giảm tham gia BHYT (mẫu D03-TS)
đồng thời báo tăng ở đối tượng cùng tham gia BHXH và BHYT (mẫu D02-TS).
+ Trường hợp đơn vị có người lao động chỉ thuộc đối tượng tham gia BHYT
mà không thuộc đối tượng tham gia BHXH theo quy định nêu trên thì vẫn thực
hiện như trước đây.
Bảo hiểm xã hội tỉnh đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm, phối hợp tổ chức
thực hiện đóng BHXH, BHYT cho người nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐ-TB-XH;
- Ban Quản lý khu KT và các khu CN tỉnh;
- Giám đốc, các PGĐ BHXH tỉnh;
- Các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh;
- BHXH huyện, thành phố;
- Website BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, QLT.
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