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Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái. 

 Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái nhận được Công văn số 43-CTTĐT-

KT-DLĐT ngày 24/5/2018 của Cổng Thông tin điện tử về việc trả lời câu hỏi của 

công dân, doanh nghiêp, cụ thể câu hỏi của công dân Vàng Xuân Chảng, địa chỉ tại 

thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Căn cứ nội dung 

đơn của công dân Vàng Xuân Chảng tại Công văn số 43-CTTĐT-KT-DLĐT của 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái. 

BHXH tỉnh Yên Bái trả lời vấn đề công dân Vàng Xuân Chảng hỏi như sau: 

Tại Khoản 6, Điều 123 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của 

Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định: Việc tính thời 

gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng BHXH thực hiện theo hướng dẫn tại 

các văn bản quy định trước đây đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, 

quân nhân và công an nhân dân. 

Căn cứ vào quy định Khoản 6 nói trên: Trường hợp của bố công dân Vàng 

Xuân Chảng được thực hiện theo Thông tư số 13/NV ngày 04/9/1972 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn và quy định cụ thể về việc tính thời gian công tác của công nhân, viên 

chức nhà nước; Thông tư số 10-TT/LB ngày 07/6/1988 của liên Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế hướng dẫn bổ sung việc tính thời gian công tác đối 

với cán bộ y tế xã, phường, cụ thể: 

+ Tại Điểm c, Khoản 12, Mục II, Thông tư 13/NV quy định: 

"…Còn những trường hợp không do yêu cầu của tổ chức mà công nhân, viên 

chức tự ý xin thôi việc, quân nhân xin giải ngũ vì hoàn cảnh riêng, sau được trở lại 

làm việc thì thời gian công tác trước khi nghỉ việc hoặc giải ngũ không được tính là 

thời gian công tác liên tục…" 

+ Tại Thông tư số 10-TT/LB quy định:  

"…Những trường hợp như có thời gian công tác ở trạm y tế xã, phường rồi 

nghỉ việc về gia đình (đứt quãng) hoặc vi phạm kỷ luật bị buộc không cho làm nghề 

cũ, sau đó thoát ly trở thành công nhân viên chức Nhà nước; hoặc tự ý bỏ việc để 

xin vào cơ quan, xí nghiệp Nhà nước; hoặc xin thôi việc bỏ nghề cũ để làm nghề 

khác thuộc biên chế Nhà nước đều không được tính là thời gian công tác để hưởng 

chế độ bảo hiểm xã hội. 



Đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp của bố công dân Vàng Xuân 

Chảng do hoàn cảnh gia đình khó khăn đã tự xin nghỉ việc nên thời gian công tác tại 

trạm y tế xã không được tính là thời gian công tác để hưởng các chế độ BHXH. 

Vậy BHXH tỉnh Yên Bái trả lời để Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái gửi 

đến công dân được rõ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo BHXH tỉnh; 

- PhòngTT-K.tra, Q.lý thu, cấp sổ, thẻ,  

TN&TKQTTHC;  

- BHXH huyện Văn Chấn; 

- Lưu: VT, CĐ BHXH (02b). 
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