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THÔNG BÁO
( V/v người lao động đã nghỉ việc
truy nộp tiền chênh lệch đóng các khoản bảo hiểm )
Kính gửi : CÁN BỘ - CÔNG NHÂN VIÊN
CÔNG TY CP VLXD MOTILEN CẦN THƠ ĐÃ NGHỈ VIỆC
Căn cứ Nghị định số: 66/2013/CP của Chính phủ về việc thay đổi mức
lương cơ sở để áp dụng cho việc đóng các khoản Bảo hiểm theo quy định, có hiệu
lực từ ngày 01/07/2013. Do thời gian này công ty đã thực hiện mức đóng mới là
1.150.000đồng, nhưng cơ quan Bảo hiểm Xã hội TP Cần Thơ không chấp nhận mà
chỉ áp dụng mức cũ là 1.050.000 đồng.
Nay cơ quan Bảo hiểm Xã hội quận Ninh Kiều (nơi công ty đang đăng ký
đóng BH) có công văn số: 115/BHXH-PT ngày 23/01/2015 yêu cầu truy nộp khoản
chênh lệch giữa mức lương cơ bản cũ và mới (1.050.000 đồng và 1.150.000 đồng)
để tính nộp bảo hiểm, thời gian truy nộp là 18 tháng (kể từ tháng 7/2013 đến tháng
12/2014.
Công ty chỉ truy nộp phần doanh nghiệp đối với người lao động hiện đang
còn hợp đồng lao động và người lao động nộp phần của mình. Đối với người lao
động đã nghỉ việc trước ngày 23/3/2015 sẽ phải truy nộp đủ 2 phần của người lao
động và người sử dụng lao động.
Chính vì vậy, công ty xin thông báo đến cán bộ - công nhân viên đã nghỉ
việc, đến liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ để truy
nộp, nhằm đảm bảo về chế độ chính sách bảo hiểm của người lao động đã nghỉ
việc, nghỉ hưu sau này.
Kể từ ngày công bố thông báo trên website của công ty, công ty sẽ hỗ trợ về
mặt hồ sơ (nếu người lao động đã nghỉ việc của công ty có yêu cầu) để hoàn chỉnh
hồ sơ BHXH theo quy định; sau ngày 15/4/2014 công ty sẽ hoàn toàn không hỗ trợ
hay giải quyết bất cứ trường hợp nào mà người lao động đã nghỉ việc có yêu cầu.
Công ty Cổ phần VLXD Motilen Cần Thơ xin trân trọng thông báo./.
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