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ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP THÁNG ĐÃ ĐÓNG 
BHXH NĂM 2017

1. Ngày 28/12/2016, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 42/2016/TT-
BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo 
hiểm xã hội. Theo đó:

           - Tiền lương tháng đã đóng BHXH đối với NLĐ đang tham gia BHXH hoặc đang 
bảo lưu thời gian tham gia BHXH; có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do 
NSDLĐ quyết định điều chỉnh như sau:

           - Thu nhập tháng đã đóng BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện hưởng 
lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc chết mà thân nhân được 
hưởng trợ cấp tuất một lần từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 được điều chỉnh: 

(Mức điều chỉnh của năm 2017 tại 02 trường hợp trên là 1,00)

Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 11/02/2017; các quy định tại 
Thông tư này áp dụng kể từ 01/01/2017.

2. Công bố mức điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng BHXH năm 2017

Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng 
đã đóng BHXH năm 2017 như sau:

           - Đối với NLĐ đang tham gia BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia 
BHXH; có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do NSDLĐ quyết định:
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+ Trước năm 1995 là 4.40.

+ Từ năm 1995 đến năm 2005 lần lượt là: 3.74; 3.53; 3.42; 3.18; 3.04; 3.09; 3.10; 2.99; 
2.89; 2.69; 2.48

+ Từ năm 2006 đến năm 2017 lần lượt là: 2.31; 2.13; 1.73; 1.62; 1.48; 1.25; 1.15; 1.08; 
1.03; 1.03; 1.00; 1.00.

            - Đối với người tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi 
nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần từ 
01/01/2017 đến 31/12/2017:

+ Từ năm 2008 đến năm 2012 lần lượt là 1.73; 1.62; 1.48; 1.25; 1.15

+ Từ năm 2013 đến năm 2017 lần lượt là 1.08; 1.03; 1.03; 1.00; 1.00.

Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 11/02/2017; các quy định tại 
Thông tư này áp dụng kể từ 01/01/2017.


