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HƯỚNG DẪN 

Thủ tục đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với các chức danh 

không chuyên trách cấp xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Trùng Khánh 
 

Theo Thông báo số 242/TB-BCĐ ngày 09/8/2022 của Ban chỉ đạo thực 

hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Trùng Khánh về việc thông báo Kết luận 

Hội nghị Sơ kết công tác BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 7 tháng 

đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 5 tháng cuối năm 2022: “UBND các xã, thị trấn và 

Ban chỉ đạo các xã, thị trấn chỉ đạo các chức danh không chuyên trách cấp tổ, 

xóm (bí thư, trưởng xóm, công an viên, thôn đội trưởng, chi hội trưởng phụ nữ, 

nông dân…) trích tiền phụ cấp hàng tháng để đăng ký tham gia BHXH tự 

nguyện trong năm 2022 theo Kết luận của đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên 

BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại 

Thông báo số 192-TB/VPTU ngày 27/4/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng”. 

Nay, Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn thủ tục và quy trình thực hiện 

đăng ký tham gia BHXH tự nguyện đối với các chức danh không chuyên trách 

cấp xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Trùng Khánh cụ thể như sau: 

Căn cứ danh sách cán bộ không chuyên trách cấp xóm, tổ dân phố đang 

hưởng phụ cấp hàng tháng do UBND các xã, thị trấn quản lý và chi trả phụ cấp. 

UBND các xã, thị trấn hướng dẫn cá nhân lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh 

thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS gửi kèm) và Giấy ủy quyền trích phụ cấp 

hàng tháng đóng BHXH tự nguyện (theo mẫu). 

Lập Danh sách tham gia BHXH tự nguyện (mẫu D05-TS gửi kèm) chuyển 

cho Đại lý thu BHXH, BHYT tại xã, thị trấn hoặc cơ quan BHXH huyện; đồng 

thời nộp tiền đóng cho Đại lý thu BHXH, BHYT xã, thị trấn hoặc chuyển tiền 

vào tài khoản chuyên thu BHXH mở tại các Ngân hàng, Kho bạc trên địa bàn 

huyện: 

Tên tài khoản: Bảo hiểm xã hội huyện Trùng Khánh.  

STK: 3741.1056589 mở tại Kho bạc Nhà nước huyện Trùng Khánh. 

STK: 8306202915055 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt 

Nam - chi nhánh huyện Trùng Khánh. 

STK: 33010009805067 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam - Chi nhánh Cao Bằng. 

Hàng tháng trước khi chi trả phụ cấp, căn cứ Tờ khai đăng ký tham gia, 

điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT; Danh sách tham gia BHXH tự nguyện và 

Giấy ủy quyền trích phụ cấp đóng BHXH tự nguyện, kế toán UBND các xã, thị 
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trấn thực hiện trích tiền phụ cấp để nộp cho đại lý thu BHXH, BHYT tại xã, thị 

trấn hoặc chuyển tiền vào tài khoản chuyên thu BHXH của cơ quan BHXH đã 

nêu trên. 

Trường hợp có thay đổi người giữ chức danh không chuyên trách tại xóm, 

tổ dân phố thì tiếp tục hướng dẫn những người mới giữ chức danh thực hiện thủ 

tục đăng ký tham gia BHXH tự nguyện kể từ khi bắt đầu chi trả phụ cấp theo 

hướng dẫn nêu trên và chuyển danh sách những người không tiếp tục giữ chức 

danh sang cho đại lý thu BHXH, BHYT tại xã, thị trấn hoặc BHXH huyện để 

tiếp tục thu tiền đóng BHXH tự nguyện của người tham gia theo phương thức đã 

lựa chọn đảm bảo không bị gián đoạn quá trình đóng của người tham gia 

BHXH. 

Thời gian thực hiện: Thủ tục đăng ký tham gia và nộp tiền đóng BHXH tự 

nguyện lần đầu hoàn thành trước ngày 30/8/2022 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện đúng 

hướng dẫn và đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được UBND huyện giao năm 2022. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc đề nghị phản hồi về UBND 

huyện qua cơ quan BHXH huyện (Đ/c Hồ Quang Huy, Phó Giám đốc BHXH 

huyện, SĐT 0912013654) để được hướng dẫn thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.Huyện ủy; 

- TT.HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- Lưu: VT, BHXH 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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