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THÔNG BÁO
Về mức lương tối thiểu vùng năm 2019
Căn cứ Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy
định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao
động;
Thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng giám đốc
Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH),
bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, Bảo hiểm xã hội
tỉnh Kon Tum thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động đóng BHXH, BHYT,
BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động như
sau:
Từ ngày 01/01/2019, mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số
157/2018/NĐ-CP áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum:
- Địa bàn thành phố Kon Tum và huyện Đắk Hà thuộc vùng III mức 3.250.000
đồng/tháng;
- Các huyện còn lại thuộc vùng IV, mức 2.920.000 đồng/tháng.
Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thực hiện việc đóng BHXH, BHYT,
BHTN, BHTNLĐ-BNN theo hướng dẫn tại Công văn số 305/BHXH-QLT. Trong
quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ảnh về Bảo hiểm xã hội tỉnh (qua Phòng
Quản lý Thu, ĐT: 060.3700334) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Các đơn vị SDLĐ;

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- BHXH các huyện, TP;
- Website BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, QLT.
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