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4894 /BHXH-CSXH

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018

V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh
lương hưu đối với lao động nữ

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Thực hiện Nghị định số 153/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính
phủ quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu
hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng
bảo hiểm xã hội (BHXH) từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng (sau đây gọi tắt là
Nghị định số 153/2018/NĐ-CP), BHXH Việt Nam sao gửi Nghị định số
153/2018/NĐ-CP đến BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH
Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân để triển khai, tổ chức thực hiện một
số nội dung như sau:
1. BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Thực hiện điều chỉnh lương hưu theo quy định tại
153/2018/NĐ-CP đối với đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý
trường hợp đã được BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an
quyết hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2018 đến trước ngày
153/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành).
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- Chi trả tiền truy lĩnh phần lương hưu chênh lệch tăng thêm giữa mức
lương hưu trước và sau khi thực hiện điều chỉnh đối với lao động nữ bắt đầu
hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến trước ngày nhận lương
hưu mới theo quy định tại Nghị định số 153/2018/NĐ-CP.
- Trước ngày 10 tháng 01 năm sau, lập báo cáo kết quả đối tượng được
điều chỉnh và tổng quỹ chi trả lương hưu tăng thêm của năm trước (mẫu số 01NĐ153), gửi Ban thực hiện chính sách BHXH kèm theo bản điện tử của báo cáo.
2. BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân: Thực hiện giải
quyết điều chỉnh lương hưu theo quy định tại Nghị định số 153/2018/NĐ-CP đối
với trường hợp thuộc thẩm quyền quản lý bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày
Nghị định số 153/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về
BHXH Việt Nam để nghiên cứu, hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Website BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, CSXH.
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