BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI THỪA THIÊN HUẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3

/BHXH-CĐBHXH

Thừa Thiên Huế, ngày03 tháng 01 năm 2019

V/v điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ
theo Nghị định 153/2018/NĐ-CP
và chi trả lương hưu tháng 01 và 02/2019

Kính gửi: Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế
Thực hiện Nghị định số 153/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ
về việc điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ
ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2021, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội
(BHXH) từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng (Nghị định 153/2018/NĐ-CP); Công
văn số 5212/BHXH-TCKT ngày 11/12/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt
Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01 và tháng 02/2019 vào
cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01/2019, BHXH tỉnh Thừa
Thiên Huế đề nghị Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện những
nội dung sau:
1. Tiếp nhận danh sách theo mẫu C72a-HD, C72b-HD từ BHXH tỉnh Thừa
Thiên Huế và tổ chức chi trả kịp thời lương hưu, trợ cấp BHXH trong tháng
01/2019 cho đối tượng hưởng theo địa bàn quản lý, bao gồm:
- Danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng mẫu C72a-HD
của tháng 01 và 02/2019.
- Danh sách truy lĩnh lương hưu theo mẫu C72b-HD tháng 01/2019 đối với
lao động nữ hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2018 (kể cả đối tượng chuyển đến
hưởng hưu viên chức, hưu quân đội), được truy lĩnh từ tháng nghỉ hưu đến tháng
12/2018.
Mức điều chỉnh = Mức lương hưu x Tỷ lệ điều chỉnh
Trong đó: Tỷ lệ điều chỉnh được tính tương ứng với thời gian đóng BHXH
và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 2, Điều 3 Nghị
định 153/2018/NĐ-CP.
+ Trường hợp lao động nữ có quyết định nghỉ hưu từ ngày 01/01/2019 trở
đi sẽ được xét duyệt và chi trả theo Nghị định 153/2018/NĐ-CP kể từ tháng
duyệt mới.
+ Những trường hợp được bù lương cơ sở khi điều chỉnh sẽ lấy mức lương
chưa bù lương cơ sở nhân với tỷ lệ điều chỉnh theo Nghị định 153/2018/NĐ-CP.
Trường hợp sau khi điều chỉnh mà mức lương vẫn thấp hơn mức lương cơ sở sẽ
được bù bằng lương cơ sở theo từng thời điểm hưởng.
2. Niêm yết tại điểm chi trả các văn bản quy định, bao gồm: Nghị định số
153/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ; Công văn số 5212/BHXH-

TCKT ngày 11/12/2018 của BHXH Việt Nam và các nội dung theo hướng dẫn
tại mục 1 nêu trên. Cán bộ trực tiếp chi trả nắm bắt đầy đủ thông tin và giải đáp
các thắc mắc cho đối tượng hưởng.
BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Bưu điện tỉnh Tỉnh Thừa Thiên Huế
triển khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng
mắc phản ánh kịp thời về BHXH các huyện, thị xã, thành phố Huế hoặc BHXH
tỉnh Thừa Thiên Huế để được hướng dẫn, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh TT. Huế (để báo cáo);
- Các Phó Giám đốc;
- Văn phòng và các phòng nghiệp vụ;
- BHXH các huyện, thị xã, TP Huế;
- Trang TTĐT;
- Lưu: VT, CĐBHXH.
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