
 

 BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

             Số: 2051 /BHXH-QLT                  Bình Dương, ngày 16  tháng 5  năm 2017 
 V/v hướng dẫn bổ sung về việc  

 đóng BHXH, BHYT năm 2017  

    

Kính gửi:  

      - Các đơn vị đóng bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương; 

- Các đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh              

Bình Dương. 
  

Căn cứ Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ Quy 

định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp; 

Căn cứ nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ Quy 

định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương thông báo một số nội dung như sau: 

1/ Từ ngày 01/6/2017 người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào quỹ bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 44 Luật 

an toàn, vệ sinh lao động với mức 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo 

hiểm xã hội của người lao động, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia 

đình. Như vậy, hàng tháng người sử dụng lao động và người lao động đóng bảo 

hiểm xã hội với mức 25,5% mức tiền lương theo quy định, trong đó: 

 Người lao động đóng 8% vào quỹ hưu trí, tử tuất 

 Người sử dụng lao động đóng 17%, (trong đó: 14% vào  

quỹ hưu trí, tử tuất; 3% vào quỹ ốm đau, thai sản) 

 Người sử dụng lao động đóng 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp theo Luật An toàn, vệ sinh lao động (giảm 0,5%, hiện 

nay tổng mức đóng hàng tháng của người sử dụng lao động và người lao 

động vào các quỹ bảo hiểm xã hội là 26%). 

 2/ Từ ngày 01/7/2017 mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên 

chức và lực lượng vũ trang là 1.300.000 đồng/tháng. Theo đó,  mức đóng bảo hiểm 

y tế của các đối tượng đóng theo lương cơ sở (nhóm do quỹ bảo hiểm xã hội đóng, 

nhóm do ngân sách Nhà nước đóng, học sinh-sinh viên, hộ gia đình…) là 

1.300.000 đồng  x 4,5% = 58.500 đồng/tháng (100% mức đóng, chưa trừ phần hỗ 

trợ của ngân sách Nhà nước). 

3/ Từ ngày 01/7/2017 mức tiền lương tháng tối đa để tính đóng bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế là 20 lần mức lương cơ sở, bằng 1.300.000 đồng x 20 = 

26.000.000 đồng. 

 Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương thông báo đến các đơn vị biết và thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- BHXH các huyện, TX, TP; 

- Website BHXH tỉnh; 

- Lưu VT, QLT. 

Theo Luật 

BHXH 
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