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THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh lương cơ sở 

 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 và 

Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy 

định mức lương cơ sở được tính hưởng kể từ ngày 01/7/2019 là: 1.490.000 đồng; 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh 

mức lương cơ sở làm căn cứ đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất 

nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN), 

như sau: 

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện theo thang 

bảng lương do nhà nước quy định, mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH, 

BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN là tổng hệ số lương nhân (x) mức lương cơ sở 

mới từ tháng 7/2019. 

2. Người lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc nếu tiền lương làm 

căn cứ đóng BHXH, BHYT cao hơn 29.800.000 đồng (20 lần lương cơ sở) thì 

đóng BHXH, BHYT tối đa bằng 29.800.000 đồng từ tháng 7/2019. 

3. Đối tượng tham gia BHYT do ngân sách Nhà nước đóng thực hiện theo 

mức lương cơ sở mới từ ngày 01/7/2019. 

4.  Đối tượng tham gia BHYT do ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần 

mức đóng (học sinh sinh viên, hộ cận nghèo), người tham gia BHYT hộ gia đình 

tham gia BHYT đóng tiền theo mức lương cơ sở mới từ ngày 01/7/2019. 

5. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn cao 

nhất bằng 29.800.000 đồng (20 lần lương cơ sở) tại thời điểm đóng./. 

 

    

Nơi nhận :       GIÁM ĐỐC 
- Các đơn vị sử dụng lao động; 

- Cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT; 

- Đại lý thu BHYT, BHXH tự nguyện; 

- Các PGĐ; 

- Các phòng nghiệp vụ; 

- BHXH quận, huyện; 

- Website BHXH TP; 

- Lưu: VT, QLT (T.A). Phan Văn Mến 
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