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     BẢO HIỂM XỘI HỘI TỈNH TRÀ VINH                      Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

      Số:         /CV-BHXH                              Trà Vinh, ngày       tháng 9 năm 2022
     V/v trả lời ý kiến của bà 
    Nguyễn Thị Cẩm Dâng hỏi 
cộng dồn thời gian đóng BHXH

Kính gửi: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Trà Vinh nhận được Công văn số 70/BBT-
THCB ngày 26/9/2022 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh, về việc 
chuyển ý kiến công dân hỏi về cộng dồn thời gian đóng BHXH của bà Nguyễn Thị 
Cẩm Dâng, địa chỉ tại xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Sau khi xem xét 
nội dung trong đơn, BHXH tỉnh Trà Vinh có ý kiến trả lời như sau:

Theo nội dung đơn bà Nguyễn Thị Cẩm Dâng trình bày, thì Bà có thời gian 
đóng BHXH 03 năm 07 tháng tại trường tư nhân và 1 tháng sau Bà trúng tuyển 
vào trường công lập. Nhưng do trong đơn Bà chưa nêu cụ thể và không cung cấp 
mã số sổ BHXH, để xác định là Bà đã tham gia BHXH từ tháng năm nào đến tháng 
năm nào, khi chuyển đến trường công lập bà đã được đăng ký tham gia BHXH 
chưa? đồng thời Bà không nêu rõ Nghị quyết số 115/2020 ngày 25/9/2020 do cơ 
quan có thẩm quyền nào ban hành. Vì vậy, cơ quan BHXH tỉnh chưa có đầy đủ căn 
cứ để trả lời đầy đủ, cụ thể trường hợp của Bà.

Tuy nhiên, căn cứ Khoản 5, Điều 3 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 
20/11/2014 của Quốc hội Việt Nam quy định: “Thời gian đóng BHXH là thời gian 
được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng BHXH cho đến khi dừng đóng. 
Trường hợp người lao động đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng BHXH 
là tổng thời gian đã đóng BHXH”. Như vậy, trong trường hợp người lao động 
đóng BHXH bị ngắt quãng, không liên tục, có thời gian làm việc từ hai đơn vị trở 
lên và có tham gia BHXH, nhưng không trùng quá trình đóng BHXH mà chưa 
hưởng BHXH một lần thì sẽ được cộng dồn thời gian đóng BHXH để làm cơ sở 
tính hưởng chế độ BHXH.

Trên đây là ý kiến phúc đáp của BHXH tỉnh Trà Vinh, trân trọng kính gửi 
đến Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh./.

Nơi nhận:       
- Như trên; 
- Giám đốc BHXH tỉnh (b/c);
- Các Phó Giám đốc;      
- Lưu: VT, QLT.                                                                              

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Đan Thương
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