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THÔNG BÁO
Mức tiền lương làm căn cứ đóng 

BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Căn cứ Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ 
quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp 
đồng lao động, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông báo mức lương tối 
thiểu vùng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN áp dụng 
từ ngày 01/01/2020 như sau:

- Vùng I:    mức 4.420.000 đồng/tháng;
- Vùng II:   mức 3.920.000 đồng/tháng;
- Vùng III:  mức 3.430.000 đồng/tháng;
- Vùng IV: mức 3.070.000 đồng/tháng;
- Mức lương tối thiểu vùng quy định là mức thấp nhất làm cơ sở để đơn 

vị và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó đảm bảo mức lương trả 
cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường làm công 
việc giản đơn nhất;

- Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao 
động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo 
quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 90/2019/NĐ-CP. 

Lưu ý: Mức lương tối thiểu vùng không bao gồm các khoản phụ cấp 
lương và các khoản lương bổ sung theo quy định phải đóng BHXH, BHYT, 
BHTN, BHTNLĐ, BNN.

Đến ngày 31/01/2020, đối với các trường hợp đơn vị chưa có đề nghị 
điều chỉnh mức lương theo lương tối thiểu vùng, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ 
thực hiện điều chỉnh theo quy định vào hồ sơ phát sinh tháng 01/2020.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông báo để Giám đốc Bảo hiểm xã 
hội các quận, huyện, thị xã; Trưởng các phòng nghiệp vụ và các đơn vị sử 
dụng lao động được biết làm căn cứ thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Sở: Tài chính, Nội vụ,
 GD-ĐT, LĐ TB&XH HN;
- UBND các Q, H, TX;
- Giám đốc BHXH TP (để b/c);
- Các Phó Giám đốc (để chỉ đạo);
- BHXH các Q, H, TX (để th/h);
- Các Phòng nghiệp vụ (để th/h);
- Các đơn vị sử dụng lao động;
- Website của BHXH TP HN;
- Lưu: VT, QLT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đàm Thị Hòa
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