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QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
V/v: Ban hành qui định về đóng BHXH, BHYT, BHTN và Phụ cấp chờ việc cho thuyền viên
-

Căn cứ Quyết định số 523/QĐ-BGTVT ngày 12/3/2007 của Bộ Giao thông vận tải về việc
phê duyệt phương án chuyển Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài phía Nam – đơn vị
thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành công ty cổ phần;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động
quốc tế đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 29/4/2016;
Căn cứ vào Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014.
Căn cứ vào Hệ thống thang, bảng lương Công ty theo Quyết định số 29/QĐ-TCTL ngày
12/01/2016 của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này Qui định về đóng BHXH, BHYT, BHTN và
Phụ cấp chờ việc cho thuyền viên.
Điều 2: Qui định này được áp dụng từ ngày 01/6/2016. Các qui định trước đây trái với qui định
này đều bãi bỏ.
Điều 3: Các ông/bà Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ liên quan, Giám đốc các chi
nhánh và thuyền viên Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện quyết định
này.

Nơi nhận:
- Như điều 3.
- HĐQT, BKS.
- TGĐ, PTGĐ, CTCĐ.
- Lưu HCQT.
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QUI ĐỊNH VỀ ĐÓNG BHXH, BHYT VÀ BHTN,
PHỤ CẤP CHỜ VIỆC CHO THUYỀN VIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 239/QĐ/TCTL ngày 05 tháng 05 năm 2016)
Điều 1: Căn cứ ban hành qui định
1.1 Căn cứ vào Luật BHXH ngày 20/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 và các văn bản
đi kèm được tóm tắt như sau:
1.1.1 Mức đóng BHXH, BHYT và BHTN theo Luật BHXH 2014:
Loại bảo hiểm
Doanh nghiệp đóng
Người lao động đóng
Tổng cộng
BHXH
18%
8%
26%
BHYT
3%
1,5%
4,5%
BHTN
1%
1%
2%
Tổng cộng:
22%
10,5%
32,5%
1.1.2 Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt
Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Mức đóng hàng tháng vào quỹ hưu trí và
tử tuất bằng 22% mức tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động trước khi đi
làm việc ở nước ngoài.
1.1.3 Từ 01/01/2016 đến 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp
theo lương qui định của pháp luật lao động.
1.1.4 Từ 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp và các
khoản bổ sung khác theo qui định của pháp luật lao động.
1.1.5 Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không được thấp hơn mức lương tối thiểu
vùng. Người lao động đã qua học nghề thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao
hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, tức là 3.745.000đ/tháng.
1.1.6 Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không được cao hơn 20 tháng lương cơ
sở. Mức lương cơ sở hiện tại: 1.150.000đ, từ 01/5/2016 là 1.210.000đ.
1.1.7 Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên
trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng
BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
1.2 Căn cứ vào Hệ thống thang, bảng lương của Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao
động quốc tế (INLACO SAIGON), ban hành kèm theo Quyết định số 29/QĐ-TCTL ngày
12/01/2016, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.
1.2.1 Hệ thống thang, bảng lương của công ty Inlaco Saigon:
Mức lương tháng (VNĐ)
Chức danh
Bậc 1
Bậc 2
Thuyền trưởng
7.810.000
8.300.000
Máy trưởng
7.300.000
7.810.000
Đại phó, Máy 1
6.980.000
7.300.000
Thuyền phó 2, Máy 2
6.260.000
6.660.000
Thuyền phó 3, Máy 3, SQ điện
5.860.000
6.260.000
Thủy thủ trưởng, Thợ cả, Thợ bơm
5.470.000
5.860.000
Thợ máy kiêm điện, Cấp dưỡng
4.800.000
5.040.000
Thủy thủ lái, Thợ máy, Thợ điện
4.350.000
4.580.000
Thủy thủ bảo quản, Thợ chấm dầu, Phục vụ
3.940.000
4.140.000
1.2.2 Từ 01/01/2016 đến 31/12/2017, Công ty chuyển xếp lương thuyền viên vào Bậc 1 theo
chức danh đảm nhận trên tàu. Mỗi 6 tháng, Công ty sẽ ra quyết định điều chỉnh chức
danh để đóng BHXH.

1.2.3 Thuyền viên đi làm việc trên tàu biển nước ngoài (xuất khẩu lao động) phải tự đóng
BHXH bằng 22% mức lương chức danh.
1.2.4 Thuyền viên đi làm việc trên tàu biển Việt Nam sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN 10,5%
và doanh nghiệp đóng 22% mức lương chức danh.
1.2.5 Trong thời gian nghỉ chờ việc (không có lương), thuyền viên tự đóng toàn bộ BHXH,
BHYT, BHTN là 32,5% mức lương chức danh. Công ty sẽ tạm ngừng đóng BHXH,
BHYT, BHTN khi thuyền viên không sẵn sàng đi tàu hoặc rời tàu trước thời hạn của
hợp đồng hoặc bị kỷ luật phải rời tàu.
1.2.6 Công ty cũng qui định thời điểm đóng BHXH hàng tháng: Thuyền viên nhập tàu từ
ngày 01 đến 15 và rời tàu từ ngày 16 đến cuối tháng, đóng BHXH theo mức đi tàu;
Thuyền viên rời tàu từ ngày 01 đến 15 và nhập tàu từ ngày 16 đến cuối tháng, đóng
BHXH theo mức nghỉ chờ việc.
Điều 2: Đối tượng áp dụng
Sỹ quan, thuyền viên Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế
(INLACO SAIGON).
Điều 3: Phụ cấp chờ việc & trích đóng BHXH, BHYT, BHTN.
3.1 Mức phụ cấp chờ việc theo chức danh
Chức danh
Mức lương
đóng BHXH
1

2

Phụ cấp chờ việc
3

Thuyền trưởng
7.810.000
2.538.250
Máy trưởng
7.300.000
2.372.500
Đại phó, Máy 1
6.980.000
2.268.500
Thuyền phó 2, Máy 2
6.260.000
2.034.500
Thuyền phó 3, Máy 3, SQ điện
5.860.000
1.904.500
Thủy thủ trưởng, Thợ cả, Thợ bơm
5.470.000
1.777.750
Thợ máy kiêm điện, Cấp dưỡng
4.800.000
1.560.000
Thủy thủ lái, Thợ máy, Thợ điện
4.350.000
1.413.750
Thủy thủ bảo quản, Thợ chấm dầu, Phục vụ
3.940.000
1.280.500
3.1.1 Thuyền viên hoàn thành hợp đồng làm việc trên tàu sẽ được Công ty chi Phụ cấp chờ
việc tối đa 03 (ba) tháng.
3.1.2 Mức Phụ cấp chờ việc theo từng chức danh như Cột 3 của Bảng trên, tương đương
mức đóng BHXH, BHYT, BHTN (32,5%).
3.2
Trích đóng BHXH, BHYT, BHTN khi không đi tàu
3.2.1 Thuyền viên hoàn thành hợp đồng làm việc trên tàu sẽ được Công ty dùng Phụ cấp chờ
việc đóng BHXH, BHYT, BHTN tối đa 03 tháng.
3.2.2 Thuyền viên được Chủ tàu chi trả Phụ cấp chờ việc vẫn được Công ty đóng BHXH tối
đa 03 tháng.
3.2.3 Các thuyền viên được Công ty cử đi học (SQQL, Thủy thủ trưởng, Thợ cả, VSUP,…),
thời gian đi học trùng với thời gian nghỉ phép được Công ty đóng BHXH vẫn được
nhận Phụ cấp đào tạo theo qui định cho từng chức danh.
3.2.4 Thuyền viên mới tuyển dụng, chưa có thời gian đi làm việc trên tàu, trong thời gian
được Công ty cử đi học không được đóng BHXH, BHYT, BHTN, chỉ được nhận Phụ
cấp đào tạo.
Điều 4: Hướng dẫn thi hành
4.1 Thuyền viên rời tàu từ 01/6/2016 sẽ áp dụng Mức phụ cấp chờ việc và phương thức đóng
BHXH, BHYT, BHTN như Điều 3.
4.2 Thuyền viên rời tàu từ 31/5/2016 trở về trước, đã được Công ty đóng BHXH, BHYT,
BHTN đủ 03 tháng, sẽ tạm ngưng đóng từ 01/6/2016.
4.3 Tiền trích đóng BHXH, BHYT, BHTN từ Phụ cấp chờ việc trong thời gian 01/01/2016 đến
31/5/2016 không đủ, Công ty sẽ chi bổ sung để thuyền viên nộp đủ mức 32,5%.

