BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:2466 /BHXH-CSXH

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2020

V/v hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực
tại các địa bàn mới sáp nhập

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 Công văn số 2995/BNV-TL ngày 17/6/2020 của Bộ Nội vụ
hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực đối với các địa bàn điều chỉnh địa giới
hành chính theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bảo hiểm xã hội
(BHXH) Việt Nam sao gửi Công văn số 2995/BNV-TL nêu trên để BHXH các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an
nhân dân tổ chức thực hiện như sau:
Trong thời gian chưa có văn bản hướng dẫn phụ cấp khu vực đối với đơn
vị hành chính mới, thực hiện chi trả phụ cấp khu vực đối với người đang hưởng
lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng theo quy định tại khoản 4 Mục III
Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ (bao gồm cả thời
gian tạm dừng chi trả phụ cấp khu vực từ khi sáp nhập (nếu có)).
Văn bản này thay thế Công văn số 136/BHXH-CSXH ngày 14/01/2020
của BHXH Việt Nam.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh để BHXH
Việt Nam báo cáo cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn bổ sung./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ
Nội vụ;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, CSXH.
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