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Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ 
  

 Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ nhận được Công văn số 

2743/VPUB-TTĐT ngày 19/7/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ về việc phối hợp trả lời câu hỏi của độc giả Trần Văn Trí. Qua 

xem xét nội dung, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ xin trả lời như sau: 

Do ông Trần Văn Trí không cung cấp chính xác thông tin về quá trình 

tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH)  (chỉ cho biết là đóng BHXH đến nay 

gần 30 năm và sinh năm 1967) nên Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ chưa 

trả lời cụ thể về trường hợp của Ông. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Bảo 

hiểm xã hội 2014,  Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ trích dẫn một số quy 

định về chế độ hưu trí để ông tham khảo như sau: 

1. Về điều kiện hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi:  

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì 

người lao động nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương 

hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại 

điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các 

trường hợp sau đây: 

a. Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, có tuổi đời được nghỉ 

hưu trước tuổi của từng năm quy định cụ thể như sau: 

b. Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 

81% trở lên; 

2. Mức lương hưu hàng tháng (theo Điều 56 Luật BHXH 2014): 



Mức hưởng lương hưu 

hằng tháng 
= 

Tỷ lệ hưởng 

lương hưu 
x 

Mức tiền lương 

bình quân tháng 

đóng BHXH 

Từ ngày 01/01/2018 trở đi, lao động nam khi nghỉ hưu, tỉ lệ hưởng lương 

hưu được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH theo bảng dưới 

đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 

75% 

- Người lao động nghỉ hưu trước tuổi quy định, cứ mỗi năm nghỉ hưu 

trước tuổi quy định thì giảm 2% tỉ lệ hưởng lương hưu hàng tháng. 

Như vậy, đối chiếu với các quy định nêu trên thì trường hợp của ông 

Trần Văn Trí sinh năm 1967, tính đến nay được 52 tuổi thì chưa đủ điều kiện 

để nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên (năm 

2019, nam đủ 54 tuổi). Tuy nhiên, nếu ông bị suy giảm khả năng lao động từ 

81% trở lên thì ông đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo quy định của Luật 

BHXH 2014.  

Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ xin trả lời đến Văn phòng Ủy ban 

nhân dân thành phố Cần Thơ để phối hợp trả lời câu hỏi của độc giả và thực 

hiện đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử thành phố theo quy định./. 
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- Như trên; 

- Giám đốc (để b/c); 
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Nguyễn Thị Mỹ Phương 
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