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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 410 /SGDĐT-KHTC

An Giang, ngày 11 tháng 02 năm 2020

V/v thông báo lãi suất do chậm đóng bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Căn cứ Thông báo số 71/TB-BHXH ngày 20/01/2020 của Bảo hiểm xã hội
tỉnh An Giang về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế
(BHYT) và Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), theo khoản 3, điều 122 Luật BHXH số
58/2014/QH13; khoản 3, điều 49 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số
điều của BHYT và Thông báo số 44/TB-BHXH ngày 05/01/2019 của BHXH Việt
Nam về lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT và BHTN,
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo đến Thủ trưởng các đơn vị sử dụng
lao động mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2020, như sau:
- Mức lãi suất bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp:
5,8% / năm x 02 lần = 11,6% / năm (tương đương 0,9666% / tháng)
- Mức lãi suất bảo hiểm y tế:
5,86% / năm x 02 lần = 11,72% / năm (tương đương 0,9766% / tháng)
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quán triệt đến toàn thể người lao động, thường
xuyên theo dõi và yêu cầu bộ phận kế toán đối chiếu tình hình thừa/thiếu BHXH với
cơ quan BHXH theo từng tháng, tuyệt đối không để nợ đọng các loại bảo hiểm.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa rõ, liên hệ về Sở GDĐT (Phòng Kế
hoạch - Tài chính, điện thoại 0296.3857796, email: phongkhtc@angiang.edu.vn) để
được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính;
- Các Phòng GDĐT (để biết);
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, KHTC.
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