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THÔNG BÁO 
Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc giải quyết 

vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với  
Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an và người làm việc  

theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã  
______________ 

 
 

 

Ngày 14 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng 
Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về việc giải quyết vướng mắc trong thực 
hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó 
trưởng Công an và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân 
dân cấp xã. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Nội vụ, 
Công an, Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 
đại diện các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội. Sau 
khi nghe ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết 
luận như sau: 

1. Thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ và ý kiến các Bộ, cơ quan về 
việc báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý giải quyết vướng mắc trong 
thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó 
trưởng Công an và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân 
dân cấp xã như sau: 

a) Đối với các chức danh là Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng 
Công an cấp xã có thời gian làm việc từ tháng 11 năm 2003 đến nay, nếu đã 
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm 
xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội khi đủ điều kiện hoặc được bảo 
lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo 
hiểm xã hội. 

b) Đối với người lao động do Ủy ban nhân dân cấp xã ký hợp đồng lao 
động từ đủ 03 tháng trở lên đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tiền lương 
làm căn cứ đóng là mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động theo chế độ 
tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì được giải quyết hưởng 
các chế độ bảo hiểm xã hội nếu đủ điều kiện hoặc bảo lưu thời gian đã đóng 
bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định. 

2. Giao Bộ Tư pháp có ý kiến chính thức bằng văn bản về thẩm quyền 
quyết định phương án xử lý tại điểm 1 nêu trên (Thủ tướng Chính phủ, Chính 
phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội hay Quốc hội), báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ (đồng gửi Bộ Nội vụ) trước ngày 20 tháng 5 năm 2021. 



3. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tư pháp, giao Bộ Nội vụ tiếp thu, hoàn thiện 
báo cáo, trình cấp có thẩm quyền theo quy định. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, 
thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- TTgCP, các PTTg; 
- Các Bộ: NV, TP, LĐTBXH, CA, QP, TC; 
- Bảo hiểm xã hội VN; 
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, 
  Trợ lý TTg, 
  các Vụ: TH, PL, TKBT, KGVX, TCCV, QHĐP; 
- Lưu: VT, KTTH (2b). 
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