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Thanh Hóa, ngciy ,ç tháng 6 nám 2018

V/v mrc luxmg ci sâ tInh
dóng BHXH, BHYT, BHTN

Kmnli gCri: Bão him Xà hi các huyn, thj xä, thành ph
Can cir Nghj djnh s 72/2018/ND-CP ngày 15/5/2018 ca ChInh phü v
quy djnh mirc luo'ng cci si di vol can b, cong chrc, viên chirc và lirc luçng vu
trang có hiu lirc thi hành ti1 ngày 01/7/2018. Bão hikn Xà hi tinh thông báo mirc
hxorng Ca sO tInh dóng bào him xA hi (BHXH), bão him y M (BHYT), bào him
tht nghip (BHTN) nhu sau:
K tr ngày 01/7/2018, mirc lucrng ca sO dung d tmnh dóng BHXH, BHYT,
BHTN là 1.390.000 dng/tháng, áp diing dôi vOi các di tuçlng:
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1, Ngu'ôi lao dng thuc doi tuclng tti Diêu 2, Nghj djnh so 72/2018/ND-CP
ngày 15/5/2018 cüa ChInh phil
2. NguOi lao dng hithng tin kro'ng, tin cOng do dan vi sU dçing lao dng
quyt dnh: Mirc tin luang, tin cOng ti da d tInh dóng BHXH, BHYT là 20 1n
mi'rc ca sO ti thOi dim dóng (27.800.000 dng/tháng).
Di vOl nguOi lao dng dóng BHTN theo ch c1 tin luang do doii vj quyt
djnh thI tin luang tháng dóng BHTN cao nht bang 20 tháng lu'cmg téji thiu yang
tai thOi dim dóng (hin ti là 6 1.800.000 dng/tháng di vOi doanh nghip hoat
dng trên dja bàn thành ph Thanh Hóa, thành pM Sm Scm, thj xã Birn San và
huyn TTnh Gia; 55.200.000 dng/tháng áp ding di vOi doanh nghip hot dng
trên dia bàn con lai cUa tinh).
3. NguOi tham gia BHXH tix nguyen: Mirc thu nhp tháng dOng BHXH tr
nguyen do nguOi tham gia 1ra ch9n cao nht bang 27.800.000 dng/tháng.
4. NguOi chi tham gia BHYT:
- Nhóm do t chüc Bão hirn xà hi dóng BHYT (nguO'i hu'&ng trçr cp tai nn
lao dng, bnh ngh nghip, nguôi dang huOng trçi cp that nghip...)
- Nhóm do ngân sách Nhà nuOc dóng BHYT (nguOi nghèo, ngu'O'i có công, tré
em duOi 6 tui...)
- Nhóm do ngân sách Nhà nuó'c M trg muc dóng BHYT (hçc sinh, sinh viên,
nguOi thuc h gia dInh cn nghèo...)
- Nhóm tham gia BHYT theo h gia dInh.

Lu'u : D6i vâi nhóm di tuçlng dugc ngân sách Nhà nuóc h trçi mirc dóng
BHYT va nhóm di tuçrng tham gia BHYT theo h gia dInh dâ dóng BHYT djnh
k' 03 tháng, 06 tháng ho.c 12 tháng mt 1n khi dA dóng tin BHYT truâc ngày
01/7/2018 theo müc luang c sâ t.i thii dim dóng thI không phâi dóng b sung
phn chênh 1ch theo müc ltrcmg ca s& mói di vâi thii gian con laj cüa han the
BHYT.
Bào him Xã hi tinh thông báo d Bâo him Xã hi các huyn, thj xâ, thành
ph6 thrc
No'i n/sOn:
- Nhu trên;
-Giámclôc;
- Các Phó Giám dôc;
- VP, các phông nghip vv;
- Bi.ru din tinh;
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