BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
Số: 870 /BHXH-QLT
V/v tăng lương cơ sở từ 01/07/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 27 tháng 5 năm 2019

Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ về
việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng
vũ trang.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Dương thông báo một số nội dung cụ
thể như sau:
1- Từ ngày 01/07/2019 mức lương cơ sở sẽ là 1.490.000 đồng/tháng. Theo
đó mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) của các đối tượng đóng bằng mức lương cơ
sở như các đối tương do Ngân sách nhà nước đóng (người có công cách mạng, cựu
chiến binh, trẻ em…); các đối tượng do Ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng (học
sinh - sinh viên, hộ gia đình làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình) là:
1.490.000 đồng x 4,5% = 67.050 đồng/tháng (là 100% mức đóng chưa trừ
phần ngân sách và quỹ kết dư BHYT hỗ trợ).
2- Từ ngày 01/07/2019 mức lương tối đa để tính đóng BHXH, BHYT, bảo
hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp là 20 lần mức lương cơ sở:
1.490.000 đồng x 20 lần = 29.800.000 đồng/tháng.
3- Đối với nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng và
nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình thì không phải đóng bổ sung
hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh mức lương cơ sở đối với
thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng BHYT.
BHXH tỉnh thông báo đến các cơ quan, tổ chức được biết, qua đó hướng
dẫn người tham gia, người lao động thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH các huyện, tx, tp;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Các Đại lý thu;
- Website BHXH BD;
- Lưu VT, QLT (Thơ).
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