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V/v trả lời công dân hỏi về chế độ thai sản

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
28/BBT ngày 21/9/2020 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh về việc
chuyển ý kiến công dân Thạch Mắc CaRa hỏi về giải quyết chế độ thai sản
cho vợ là bà Ông Thị Thu Hiền là giáo viên trường THCS Phong Phú, huyện
Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi của ông Thạch Mắc
CaRa và các quy định về chính sách BHXH hiện hành, BHXH tỉnh Trà Vinh
có ý kiến như sau:
Trường hợp của bà Ông Thị Thu Hiền, là giáo viên trường THCS Phong
Phú hưởng lương với hệ số lương 3.66 bậc 5 kể từ ngày 01/01/2017, đã đóng
BHXH từ 01/2017 đến 10/2019 với hệ số lương là 3.66. Bà Hiền nghỉ thai sản
từ ngày 01/11/2019 đến 30/4/2020, tại thời điểm tháng 01/2020, bà Hiền được
nâng lương theo niên hạn, từ hệ số lương 3.66 lên 3.99.
Căn cứ tại điểm a, khoản 1, Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH
ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, trong đó
có quy định mức hưởng chế độ thai sản, là mức bình quân tiền lương tháng
đóng BHXH của 06 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc.
Căn cứ tại khoản 1, Điều 3 Luật BHXH 2014 có giải thích từ ngữ sau:
“Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của
người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn
lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào
quỹ bảo hiểm xã hội”.
Đối chiếu với các quy định nêu trên, mức hưởng chế độ thai sản của bà
Ông Thị Thu Hiền, được tính trên cơ sở tiền lương tháng đóng BHXH của 06
tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ thai sản (từ tháng 5/2019 đến tháng
10/2019) theo hệ số lương là 3.66. Phần chênh lệch nâng lương 04 tháng (từ
tháng 01 đến tháng 04 năm 2020) của bà Hiền không được truy lãnh, bởi trong
thời gian này bà bị mất thu nhập (không được hưởng lương) do nghỉ thai sản,
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khoản thu nhập bị mất của bà, được bù đắp thông qua việc cơ quan BHXH đã
giải quyết chi trả chế độ thai sản cho bà.
Trên đây là ý kiến phúc đáp của Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh, trân trọng gửi
đến Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh, để chuyển đến người hỏi được rõ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ BHXH tỉnh (để b/c);
- Các PGĐ BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, CĐBHXH.
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