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

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Trà Vinh nhận được công văn số 
24/BBT ngày 24/6/2020 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh về 
việc chuyển ý kiến công dân hỏi về chế độ thai sản, BHXH tỉnh Trà Vinh 
phúc đáp như sau:

Tại khoản 1, Điều 41 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định: “Lao 
động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, 
khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày 
đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi 
sức khỏe từ 5 ngày đến 10 ngày. Thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức 
khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày  nghỉ hàng tuần...” 

Trường hợp Bà Đường Thị Ngọc Linh, địa chỉ Ấp 3, xã An Trường, 
huyện Càng Long công tác tại trường Tiểu học, có thời gian nghỉ dưỡng sức 
phục hồi sức khỏe (DSPHSK) 07 ngày từ ngày 22/6/2020 đến ngày 
28/6/2020, đơn vị cắt lương 07 ngày nhưng do ngày 27/6/2020 và ngày 
28/6/2020 là 02 ngày nghỉ hàng tuần, vì vậy thời gian cắt lương chỉ còn là 05 
ngày từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020.

Thời gian và mức hưởng chế độ DSPHSK là 07 ngày tính từ ngày 
22/6/2020 đến ngày 28/6/2020 và được cơ quan BHXH chi trả.

Các trường hợp nghỉ DSPHSK của người lao động (kể cả nghỉ 
DSPHSK sau ốm đau) thì cách tính trừ lương cũng giống như trường hợp 
nêu trên.

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

Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên;                                                                                   
- Giám đốc BHXH tỉnh;
- Các PGĐ BHXH tỉnh;
- Phòng CĐBHXH;
- Lưu: VP.
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PHÓ GIÁM ĐỐC

               Trần Ngọc Sanh
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