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Bắc Kạn, ngày      tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO
Mức lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp 
và tính lãi bảo hiểm xã hội tự nguyện

Căn cứ Thông báo số 83/TB-BHXH ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam về lãi suất đầu tư bình quân và lãi suất thị trường liên ngân hàng, Bảo 
hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn thông báo mức lãi suất chậm đóng, truy đóng bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp 
kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 như sau:

1. Mức lãi suất đầu tư bình quân trong năm 2022 là 4,19%/ năm là căn cứ tính lãi 
chậm đóng, truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao 
động-bệnh nghề nghiệp năm 2023, cụ thể:

- Mức lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN là: 
0,6984%/ tháng (cách tính = 4,19% ÷ 12 tháng x 2 lần)

- Mức lãi suất tính lãi BHXH tự nguyện là: 0,3492%/ tháng (cách tính = 4,19% ÷ 
12 tháng)

2. Lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam công bố trên Cổng Thông tin điện tử ngày 30/12/2022 là 9,61%/ năm là căn cứ 
tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm y tế năm 2023, cụ thể:

- Mức lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHYT là: 1,6016%/ tháng  (cách tính 
= 9,61% ÷ 12 tháng x 2 lần)

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo BHXH tỉnh;
- Các ĐVSDLĐ do BHXH tỉnh quản lý thu;
- Bưu điện tỉnh Bắc Kạn;
- Bưu điện thành phố Bắc Kạn;
- Viettel tỉnh Bắc Kạn;
- Các phòng nghiệp vụ;
- BHXH các huyện (hướng dẫn các đơn vị SDLĐ, 
đại lý thu trên địa bàn quản lý);
- Lưu: VT, PQLTST.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nông Thị Thùy
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