
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 
 

Số:           /UBND-LĐTBXH 

V/v triển khai Thông tư số 01/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 03/01/2023 quy định 

mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập 

tháng đã đóng bảo hiểm xã hội 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thành phố Cao Bằng, ngày       tháng 02 năm 2023 

   

  Kính gửi: 

         - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; 

         - Các phòng, ban, đoàn thể Thành phố; 

         - Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

           (Sau đây gọi chung là các đơn vị) 

          
            

Thực hiện Công văn số 148/SLĐTBXH-LĐVL ngày 07 tháng 02 năm 2023 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện Thông 

tư số 01/2023/TT-BLĐTBXH ngày 03/01/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội. 

Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị các đơn vị triển khai, phổ biến nội 

dung mức điều chỉnh lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội theo Thông 

tư số 01/2023/TT-BLĐTBXH ngày 03/01/2023 của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội đến cán bộ, công chức tại đơn vị. 

Nội dung cơ bản quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-BLĐTBXH như sau: 

1. Đối tượng áp dụng 

1.1. Đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định 

tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP bao gồm: 

a) Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà 

nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 

trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ 

cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 

tháng 12 năm 2023. 

b) Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người 

sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo 

hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần 

trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. 

1.2. Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy 

định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP là người tham gia bảo hiểm 

xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội 

một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian 

kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. 
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2. Mức điều chỉnh tiền lương tháng, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã 

hội: Được quy định cụ thể tại Điều 2, Điều 3 Thông tư số 01/2023/TT-BLĐTBXH. 

(Chi tiết tại Thông tư số 01/2023/TT-BLĐTXH ngày 03/01/2023 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội gửi kèm công văn này). 

3. Hiệu lực thi hành 

Thông tư số 01/2023/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 

năm 2023 và được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. 

Thông tư số 36/2021/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền 

lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội hết hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 20 tháng 02 năm 2023. 

Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị quan tâm triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 
- Liên đoàn Lao động TP; 
- VP HĐND&UBND TP; 
- Lưu: VT, LĐTBXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Đệ 
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