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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN BẢO HIỂM XÃ HỘI,                       

BẢO HIỂM  Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 

 

STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

I Văn bản quy phạm pháp luật chung điều chỉnh về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

1.  Bộ luật Lao động Chương XII 
Về tuổi nghỉ hưu của người lao 

động 

Nghị định số 53/2015/NĐ-

CP ngày 29/5/2015 của 

Chính phủ quy định về đối 

tượng nghỉ hưu ở tuổi cao 

hơn đối với cán bộ, công 

chức. 

Bộ Nội vụ 

trình Chính 

phủ 

2.  Luật Bảo hiểm xã hội  
Toàn bộ văn 

bản  

Khoản 1 Điều 11. Trách 

nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về BHXH: xây dựng và 

trình cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền ban hành hoặc ban 

hành theo thẩm quyền cơ chế 

quản lý tài chính về BHXH, 

chi phí quản lý BHXH 

Quyết định số 60/2015/QĐ-

TTg ngày 27/11/2015 của 

Thủ tướng Chính phủ về cơ 

chế quản lý tài chính về 

BHXH, BHYT, BHTN 

 

3.  

Luật sửa đổi, bổ sung 

một số Điều của  Luật 

Bảo hiểm y tế 

Toàn bộ văn 

bản  
   

4.  
Luật An toàn vệ sinh 

lao động 

Mục 3 

Chương III 
   

5.  Luật Việc làm  Chương VI    
6.  Nghị quyết số Toàn bộ văn Điểm a Khoản 1 Điều 2. Giao Quyết định số 51/2018/QĐ-  
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

528/2018/UBTVQH14 

ngày 26/5/2018 về chi 

phí quản lý bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm thất 

nghiệp giai đoạn 2019 - 

2021 

bản Thủ tướng Chính phủ quy định 

chi tiết về việc quản lý, sử 

dụng kinh phí, chi phí quản lý 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 

nghiệp theo quy định tại Điều 

1 của Nghị quyết này và 

phương án Chính phủ báo cáo 

tại Báo cáo số 03/BC-CP ngày 

11/5/2018, phù hợp với quy 

định của pháp luật BHXH 

TTg ngày 25/19/2018 về chi 

phí quản lý BHXH, BHYT, 

BHTN giai đoạn 2019 - 

2021 

7.  

Nghị quyết số 

64/2018/QH14 ngày 

15/6/2018 của Quốc hội  

 

Khoản 3 Điều 2. Chính phủ 

xác định phương án trả lãi, báo 

cáo Quốc hội quyết định khi 

trình dự toán ngân sách nhà 

nước hàng năm, bảo đảm 

không làm ảnh hưởng đến kế 

hoạch sử dụng và bảo toàn, 

phát triển quỹ bảo hiểm xã hội 

theo quy định của pháp luật  

 

Bộ Tài chính 

trình  Chính 

phủ trình 

Quốc hội để 

đưa vào Nghị 

quyết 01 nội 

dung tại 

Khoản 3 Điều 

2 Nghị quyết 

số 

64/2018/QH14 

ngày 

15/6/2018 của 

Quốc hội đối 

với nội dung 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

về nghĩa vụ 

NSNN đối với 

Quỹ bảo hiểm 

xã hội liên 

quan đến 

khoản đóng 

góp cho người 

lao động làm 

việc trong khu 

vực nhà nước 

trước ngày 

01/01/1995 

8.  

Quyết định số 

60/2015/QĐ-TTg ngày 

27/11/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về cơ 

chế quản lý tài chính về 

BHXH, BHYT, BHTN  

Toàn bộ văn 

bản  

Khoản 4 Điều 5. Bộ trưởng 

Bộ Tài chính ban hành mẫu 

biểu và hướng dẫn quy trình 

lập dự toán thu, chi quy định 

tại Khoản 1 Điều này để thực 

nhất thực hiện  

  

9.  

Thông tư số 

20/2016/TT-BTC ngày 

03/02/2016 của Bộ 

trưởng  Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện cơ 

chế quản lý tài chính về 

BHXH, BHYT, BHTN 

Toàn bộ nội 

dung 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

và chi phí quản lý 

BHXH, BHYT, BHTN 

10.  

Thông tư số 

102/2018/TT-BTC ngày 

15/11/2018 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn chế độ 

kế toán BHXH VN 

Toàn bộ nội 

dung 

   

II Văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội 

11.  

Luật Bảo hiểm xã hội  

 Khoản 2 Điều 2. Người lao 

động là công dân nước ngoài 

vào làm việc tại Việt Nam có 

giấy phép lao động hoặc chứng 

chỉ hành nghề hoặc giấy phép 

hành nghề do cơ quan có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp được 

tham gia bảo hiểm xã hội bắt 

buộc theo quy định của Chính 

phủ.  

Nghị định số 143/2018/NĐ-

CP ngày 15/10/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

Luật Bảo hiểm xã hội và 

Luật An toàn, vệ sinh lao 

động về bảo hiểm xã hội bắt 

buộc đối với người lao động 

là công dân nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

 

12.  

 Khoản 3 Điều 4. Bảo hiểm 

hưu trí bổ sung do Chính phủ 

quy định 

Nghị định số 88/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ về chương trình 

hưu trí bổ sung tự nguyện 

Bộ Tài chính 

chủ trì soạn 

thảo Nghị định 

13.   
Khoản 1 Điều 11. Trách 

nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài 

Quyết định số 60/2015/QĐ-

TTg ngày 27/11/2015 của 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

chính về bảo hiểm xã hội  

Xây dựng và trình cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền ban hành 

hoặc ban hành theo thẩm 

quyền cơ chế quản lý tài chính 

về bảo hiểm xã hội; chi phí 

quản lý bảo hiểm xã hội 

Thủ tướng  Chính phủ về cơ 

chế quản lý tài chính về bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp   

14.  

Luật Bảo hiểm xã hội 

 Khoản 4 Điều 13. Chính phủ 

quy định chi tiết về thanh tra 

bảo hiểm xã hội 

Nghị định 21/2016/NĐ-CP 

ngày 31/3/2016 của Chính 

phủ quy định việc thực hiện 

chức năng thanh tra chuyên 

ngành về đóng bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm thất nghiệp, 

bảo hiểm y tế của cơ quan 

bảo hiểm xã hội; 

 

15.  

Nghị định số 161/2017/NĐ-

CP ngày 29/12/2017 của 

Chính phủ sửa đổi điều 12 

Nghị định số 21/2016/NĐ-

CP ngày 31/3/2016 của 

Chính phủ quy định việc 

thực hiện chức năng thanh 

tra chuyên ngành về đóng 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

thất nghiệp, bảo hiểm y tế 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

của cơ quan bảo hiểm xã hội 

16.  

 Khoản 2 Điều 23. Cơ quan 

bảo hiểm xã hội có trách 

nhiệm ban hành mẫu sổ, mẫu 

hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm thất nghiệp sau khi có ý 

kiến thống nhất của Bộ trưởng 

Lao động – Thương binh và 

Xã hội 

Quyết định 595/QĐ-BHXH 

ngày 14/4/2017 của Tổng 

Giám đốc Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam ban hành quy 

trình thu bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao 

động - bệnh nghề nghiệp; 

quản lý sổ bảo hiểm xã hội, 

thẻ bảo hiểm y tế 

 

17.   

Khoản 3 Điều 35. Chính phủ 

quy định chi tiết chế độ thai 

sản, thủ tục hưởng chế độ thai 

sản của lao động nữ mang thai 

hộ và người mẹ nhờ mang thai 

hộ. 

Nghị định số 115/2015/NĐ-

CP ngày 11/11/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo 

hiểm xã hội về bảo hiểm xã 

hội bắt buộc 

 

 

18.  Luật Bảo hiểm xã hội 

 Khoản 4 Điều 54. Chính phủ 

quy định điều kiện về tuổi 

hưởng lương hưu đối với một 

số trường hợp đặc biệt; điều 

kiện hưởng lương hưu của các 

đối tượng quy định tại điểm c 

và điểm d khoản 1, điểm c 

khoản 2 Điều này 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

19.   

Khoản 6 Điều 56. Chính phủ 

quy định mức lương hưu hàng 

tháng 

 

20.  

 Khoản 4 Điều 62. Chính phủ 

quy định chi tiết mức bình 

quân tiền lương tháng đóng 

bảo hiểm xã hội để tính lương 

hưu, trợ cấp một lần 

 

21.  

 Khoản 2 Điều 63. Tiền lương 

đã đóng bảo hiểm xã hội để 

làm căn cứ tính mức bình quân 

tiền lương tháng đóng bảo 

hiểm xã hội đối với người lao 

động quy định tại khoản 2 

Điều 89 của Luật này được 

điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá 

tiêu dùng của từng thời kỳ theo 

quy định của Chính phủ 

 

22.  

 Khoản 2 Điều 71. Chính phủ 

quy định chi tiết chế độ hưu trí 

và chế độ tử tuất đối với người 

vừa có thời gian đóng bảo 

hiểm xã hội bắt buộc vừa có 

thời gian đóng bảo hiểm xã hội 

tự nguyện. 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

23.  

Luật Bảo hiểm xã hội 

 

Khoản 6 Điều 86. Quy định 

chi tiết mức đóng và phương 

thức đóng của người lao động 

và người sử dụng lao động 

 

24.  

 Khoản 3 Điều 88. Chính phủ 

quy định chi tiết tạm dừng 

đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 

và các trường hợp khác tạm 

dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt 

buộc 

 

25.  

 Khoản 4 Điều 89. Chính phủ 

quy định chi tiết việc truy thu, 

truy đóng tiền lương tháng 

đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 

đối với người lao động, người 

sử dụng lao động 

 

26.  

 Khoản 3 Điều 97. Chính phủ 

quy định thủ tục, hồ sơ tham 

gia, cấp sổ bảo hiểm xã hội đối 

với đối tượng là hạ sĩ quan, 

chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ 

sĩ quan, chiến sĩ công an nhân 

dân phục vụ có thời hạn; học 

viên quân đội, công an, cơ yếu 

đang theo học và được hưởng 

 



9 

 

STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

sinh hoạt phí 

27.   

Khoản 10 Điều 123. Chính 

phủ quy định về điều khoản 

chuyển tiếp 

 

28.  

 Khoản 2 Điều 71. Chính phủ 

quy định chi tiết  chế độ hưu 

trí và chế độ tử tuất đối với 

người vừa có thời gian đóng 

bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa 

có thời gian đóng bảo hiểm xã 

hội tự nguyện 

Nghị định số 134/2015/NĐ-

CP ngày 29/12/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo 

hiểm xã hội về bảo hiểm xã 

hội tự nguyện 

 

29.  

Luật Bảo hiểm xã hội 

 Khoản 2 Điều 79. Thu nhập 

tháng đã đóng bảo hiểm xã hội 

để làm căn cứ tính mức bình 

quân thu nhập tháng đóng bảo 

hiểm xã hội của người lao 

động được điều chỉnh trên cơ 

sở chỉ số giá tiêu dùng của 

từng thời kỳ theo quy định của 

Chính phủ 

 

30.   

Khoản 3 Điều 87. Chính phủ 

quy định chi tiết mức đóng và 

phương thức đóng của người 

lao động tham gia bảo hiểm xã 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

hội tự nguyện 

31.  

 

Điều 57. Chính phủ quy định 

việc điều chỉnh lương hưu trên 

cơ sở mức tăng của chỉ số giá 

tiêu dùng và tăng trưởng kinh 

tế phù hợp với ngân sách nhà 

nước và quỹ bảo hiểm xã hội. 

Nghị định số 55/2016/NĐ-

CP ngày 15/6/2016 của 

Chính phủ điều chỉnh mức 

lương hưu, trợ cấp mất sức 

lao động, trợ cấp hằng tháng 

và trợ cấp đối với giáo viên 

mầm non có thời gian làm 

việc trước năm 1995 

 

32.  

Nghị định số 76/2017/NĐ-

CP ngày 30/6/2017 của 

Chính phủ điều chỉnh lương 

hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

và trợ cấp hàng tháng 

 

33.  

Nghị định số 88/2018/NĐ-

CP ngày 15/6/2018 của 

Chính phủ điều chỉnh lương 

hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

và trợ cấp hàng tháng 

 

34.  

 Khoản 4 Điều 92. Chính phủ 

quy định các hình thức đầu tư 

Nghị định số 30/2016/NĐ-

CP ngày 28/4/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

hoạt động đầu tư từ quỹ bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp 

Bộ Tài chính 

chủ trì soạn 

thảo Nghị định 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

35.  

Luật Bảo hiểm xã hội 

 

Khoản 2 Điều 93. Chính phủ 

quy định cụ thể tổ chức, nhiệm 

vụ, quyền hạn của cơ quan bảo 

hiểm xã hội 

Nghị định số 01/2016/NĐ-

CP ngày 05/01/2016 của 

Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của cơ 

quan Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam 

Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam 

chủ trì soạn 

thảo Nghị định 

36.   

Khoản 4 Điều 94. Chính phủ 

quy định chi tiết về chế độ làm 

việc, trách nhiệm và kinh phí 

hoạt động của Hội đồng quản 

lý bảo hiểm xã hội 

37.  

 Khoản 3 Điều 96. Chính phủ 

quy định trình tự, thủ tục tham 

gia và giải quyết các chế độ 

bảo hiểm xã hội bằng phương 

thức giao dịch điện tử 

Nghị định số 166/2016/NĐ-

CP ngày 24/12/2016 của 

Chính phủ quy định về giao 

dịch điện tử trong lĩnh vực 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế và bảo hiểm thất nghiệp. 

 

38.  

 

Khoản 4 Điều 54. Chính phủ 

quy định điều kiện về tuổi 

hưởng lương hưu đối với một 

số trường hợp đặc biệt; điều 

kiện hưởng lương hưu của các 

đối tượng quy định tại Điểm c 

và Điểm d Khoản 1, Điểm c 

Khoản 2 Điều này  

Nghị định số 115/2015/NĐ-

CP ngày 11/11/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo 

hiểm xã hội về bảo hiểm xã 

hội bắt buộc  

 

39.  

 Nghị định số 108/2014/NĐ-

CP ngày 20/11/2014 của 

Chính phủ về chính sách 

tinh giản biên chế 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

40.  

 Nghị định số 113/2018/NĐ-

CP ngày 31/8/2018 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Nghị định số 108/2014/NĐ-

CP ngày 20/11/2014 của 

Chính phủ về chính sách 

tinh giản biên chế 

 

41.  

 Khoản 3 Điều 39. Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội quy định chi tiết về 

điều kiện, thời gian, mức 

hưởng của các đối tượng 

hưởng chế độ ốm đau và các 

đối tượng hưởng chế độ thai 

sản. 

Thông tư số 59/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 

29/12/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Bảo hiểm 

xã hội về bảo hiểm xã hội 

bắt buộc 

 

42.  

Luật Bảo hiểm xã hội 

 Khoản 4 Điều 59. Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội quy định chi tiết về thời 

điểm tham gia bảo hiểm xã hội 

bắt buộc 

 

43.  

 Khoản 4. Điều 99. Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội quy định chi tiết trình 

tự, thủ tục tham gia và giải 

quyết chế độ bảo hiểm xã hội 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

cho người lao động quy định 

tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 của 

Luật này. 

44.  

 Khoản 2 Điều 76. Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội quy định thời điểm 

hưởng lương hưu đối với 

người tham gia bảo hiểm xã 

hội tự nguyện. 

Thông tư số 01/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 

18/02/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Bảo hiểm 

xã hội về bảo hiểm xã hội tự 

nguyện 

 

45.   

Điểm b Khoản 4 Điều 18. 
Bệnh thuộc Danh mục bệnh 

cần chữa trị dài ngày do Bộ Y 

tế ban hành 

Thông tư 46/2016/TT-BYT 

ngày 30/12/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành 

danh mục bệnh cần chữa trị 

dài ngày 

 

46.   

Khoản 2 Điều 26. Bệnh thuộc 

Danh mục bệnh cần chữa trị 

dài ngày do Bộ Y tế ban hành 

 

47.   

Khoản 2 Điều 84. Bệnh thuộc 

danh mục bệnh cần chữa trị dài 

ngày do Bộ Y tế ban hành  

 

48.  Luật Bảo hiểm xã hội 

 Khoản 1 Điều 44. Bị bệnh 

thuộc danh mục bệnh nghề 

Thông tư số 15/2016/TT-

BYT ngày 15/5/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

nghiệp do Bộ Y tế và Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội 

ban hành khi làm việc trong 

môi trường hoặc nghề có yếu 

tố độc hại 

về bệnh nghề nghiệp được 

hưởng bảo hiểm xã hội 

49.  

 Điểm c khoản 1 Điều 60. 

Người đang bị mắc một trong 

những bệnh nguy hiểm đến 

tính mạng như ung thư, bại 

liệt, xơ gan cổ chướng, phong, 

lao nặng, nhiễm HIV đã 

chuyển sang giai đoạn AIDS 

và những bệnh khác theo quy 

định của Bộ Y tế 

Thông tư số 56/2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

chi tiết thi hành Luật Bảo 

hiểm xã hội và Luật An toàn 

vệ sinh lao động thuộc lĩnh 

vực y tế 

 

50.  

 Điểm c khoản 1 Điều 77. 
Người đang bị mắc một trong 

những bệnh nguy hiểm đến 

tính mạng như ung thư, bại 

liệt, xơ gan cổ chướng, phong, 

lao nặng, nhiễm HIV đã 

chuyển sang giai đoạn AIDS 

và những bệnh khác theo quy 

định của Bộ Y tế 

 

51.   Khoản 4 Điều 100. Bộ trưởng  
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

Bộ Y tế quy định mẫu, trình 

tự, thẩm quyền cấp giấy chứng 

nhận nghỉ việc hưởng bảo 

hiểm xã hội, giấy ra viện và 

các mẫu giấy quy định tại các 

Điểm c, d và đ khoản 1 Điều 

101 của Luật này 

52.   

Khoản 1 Điều 117. Hồ sơ, 

trình tự khám giám định mức 

suy giảm khả năng lao động để 

giải quyết chế độ bảo hiểm xã 

hội do Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định 

 

53.  

Luật An toàn, vệ sinh 

lao động 

Mục 3, 

Chương III 

Khoản 3 Điều 44. Chính phủ 

quy định chi tiết mức đóng vào 

quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp 

Nghị định số 44/2017/NĐ-

CP ngày 14/04/2017  của 

Chính phủ quy định mức 

đóng bảo hiểm xã hội bắt 

buộc vào Quỹ bảo hiểm tai 

nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp 

 

54.  

 Khoản 3 Điều 48. Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội quy định chi tiết việc 

tính hưởng trợ cấp tai nạn lao 

Thông tư số 26/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 20/9/2017 

của Bộ trưởng Bộ Lao động 

– Thương binh và Xã hội 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

động, bệnh nghề nghiệp trong 

trường hợp người lao động 

thay đổi mức hưởng trợ cấp do 

giám định lại, giám định tổng 

hợp 

 

quy định và hướng dẫn thực 

hiện chế độ bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp 

bắt buộc 

55.  

 Khoản 2 Điều 51. Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội quy định chi tiết về loại 

phương tiện trợ giúp sinh hoạt, 

dụng cụ chỉnh hình, niên hạn, 

mức tiền mua phương tiện trợ 

giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh 

hình và hồ sơ, trình tự thực 

hiện. 

 

56.  

 Khoản 2 Điều 43. Chính phủ 

quy định trường hợp người lao 

động giao kết HĐLĐ với nhiều 

người sử dụng lao động 

Nghị định số 37/2016/NĐ-

CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật An 

toàn, vệ sinh lao động về 

bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp bắt 

buộc 

 

57.  
 Khoản 3 Điều 44. Chính phủ 

quy định mức đóng vào quỹ tại 

Khoản 1 Điều này  

 

58.   Khoản 4 Điều 56. Chính phủ  
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

quy định chi tiết điều kiện hỗ 

trợ, hồ sơ, mức hỗ trợ, thời 

gian hỗ trợ, trình tự, thủ tục hỗ 

trợ, cơ quan có thẩm quyền 

quyết định việc hỗ trợ, việc tổ 

chức thực hiện chính sách hỗ 

trợ quy định tại Điều 55 và 

Điều 56 của Luật này và phải 

bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm 

tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp. 

 

59.  Luật An toàn, vệ sinh 

lao động 

 Khoản 1 Điều 62. Hồ sơ, trình 

tự khám giám định mức suy 

giảm khả năng lao động để 

giải quyết chế độ bảo hiểm tai 

nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định 

Thông tư số 56/2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

chi tiết thi hành Luật Bảo 

hiểm xã hội và Luật An toàn 

vệ sinh lao động thuộc lĩnh 

vực y tế 

 

60.  

Nghị quyết số 

93/2015/QH13 về thực 

hiện chính sách hưởng 

BHXH một lần đối với 

người lao động tham gia 

BHXH 

Toàn bộ văn 

bản 
 

  

61.  Nghị định số  Khoản 3 Điều 10. Hằng năm, Thông tư số 42/2016/TT-  
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

115/2015/NĐ-CP ngày 

11/11/2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Bảo hiểm xã hội về bảo 

hiểm xã hội bắt buộc 

 

Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội quy 

định mức điều chỉnh tiền 

lương đã đóng bảo hiểm xã hội 

đối với người lao động thực 

hiện chế độ tiền lương do 

người sử dụng lao động quyết 

định, trên cơ sở quy định tại 

Khoản 2 Điều này và chỉ số 

giá tiêu dùng bình quân năm 

do Tổng cục Thống kê thuộc 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư công 

bố. 

BLĐTBXH ngày 

28/12/2016 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 

62.  

Thông tư số 32/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 

27/12/2017 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 

 

63.  

Thông tư số 35/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 

26/12/2018 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 

 

64.  
 Khoản 1 Điều 6. Công việc 

khai thác than trong hầm lò do 

Thông tư số 59/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

Bộ trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội quy 

định 

29/12/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Bảo hiểm 

xã hội về bảo hiểm xã hội 

bắt buộc 
65.  

 Khoản 7 Điều 16. Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội quy định thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục xác định số lao 

động thuộc diện tham gia bảo 

hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc, 

giá trị tài sản bị thiệt hại quy 

định tại Khoản 2 Điều này 

 

66.   

Khoản 1 Điều 30. Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội có trách nhiệm hướng 

dẫn thi hành Nghị định này 

 

67.  

Nghị định số 

134/2015/NĐ-CP ngày 

29/12/2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

BHXH về BHXH tự 

nguyện 

 Khoản 4 Điều 4. Hằng năm, 

Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội quy định mức điều 

chỉnh thu nhập tháng đã đóng 

bảo hiểm xã hội đối với người 

tham gia bảo hiểm xã hội tự 

nguyện trên cơ sở quy định tại 

Khoản 2 Điều này và chỉ số 

giá tiêu dùng bình quân năm 

do Tổng cục Thống kê công bố 

Thông tư số 42/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 

28/12/2016 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 

 

68.  
Thông tư số 32/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

27/12/2017 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 

69.  

Thông tư số 35/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 

26/12/2018 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 

 

70.  

Khoản 1 Điều 18. Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội có trách nhiệm hướng 

dẫn thi hành Nghị định này 

Thông tư số 01/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 

18/02/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Bảo hiểm 

xã hội về bảo hiểm xã hội tự 

nguyện 

 

71.  
Nghị định số 

33/2016/NĐ-CP ngày 

 Khoản 1 Điều 25. Bộ Quốc 

phòng phối hợp với Bộ Công 

Thông tư liên tịch số 

105/2016/TTLT-BQP-BCA-  
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

15/5/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật BHXH 

về BHXH bắt buộc đối 

với quân nhân, công an 

nhân dân và người làm 

công tác cơ yếu hưởng 

lương như đối với quân 

nhân  

an, Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn thi 

hành Nghị định này  

BLĐTBXH ngày 30/6/2016 quy 

định chi tiết và hướng dẫn thực 

hiện một số điều của Luật Bảo 

hiểm xã hội và Nghị định số 

33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 

của Chính phủ về bảo hiểm xã 

hội bắt buộc đối với quân nhân, 

công an nhân dân và người làm 

công tác cơ yếu hưởng lương 

như đối với quân nhân 

72.  

Nghị định số 

37/2016/NĐ-CP hướng 

dẫn Luật An toàn, vệ 

sinh lao động về bảo 

hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp bắt 

buộc  

 Khoản 1 Điều 38. Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội 

có trách nhiệm hướng dẫn và 

triển khai thi hành Nghị định 

này 

Thông tư số 26/2017/TT-

LĐTBXH ngày 20/9/2017 của 

Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội quy định và hướng dẫn 

thực hiện chế độ bảo hiểm tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội 

ban hành   

 

73.  

Nghị định số 

88/2016/NĐ-CP của 

Chính phủ về chương 

trình hưu trí bổ sung tự 

nguyện 

 

Chương I; 

mục 1 và 

mục 3 

Chương II; 

Điều 44 

chương IV. 

Khoản 1 Điều 44. Bộ trưởng 

Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội có trách nhiệm 

hướng dẫn doanh nghiệp xây 

dựng văn bản thỏa thuận tham 

gia chương trình hưu trí theo 

quy định tại Điểm b Khoản 1 

Thông tư số 19/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội hướng 

dẫn xây dựng văn bản thỏa thuận 

tham gia chương trình hưu trí bổ 

sung tự nguyện tại doanh nghiệp. 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

Điều 8 Nghị định này. 

74.  

Nghị định số 

55/2016/NĐ-CP ngày 

15/6/2016 của Chính 

phủ của Chính phủ điều 

chỉnh mức lương hưu, 

trợ cấp mất sức lao 

động, trợ cấp hằng 

tháng và trợ cấp đối với 

giáo viên mầm non có 

thời gian làm việc trước 

năm 1995 

Toàn bộ nội 

dung 

Khoản 1 Điều 5. Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội có trách nhiệm hướng 

dẫn thực hiện việc điều chỉnh 

lương hưu, trợ cấp mất sức lao 

động và trợ cấp hằng tháng đối 

với các đối tượng quy định tại 

các điểm a, b, c khoản 1 Điều 

2 Nghị định này. 

Thông tư số 23/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 15/7/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng 

dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ 

cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp 

hằng tháng theo Nghị định số 

55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 

của Chính phủ 

 

75.  

Nghị định số 

44/2017/NĐ-CP ngày 

14/04/2017  của Chính 

phủ quy định mức đóng 

bảo hiểm xã hội bắt 

buộc vào Quỹ bảo hiểm 

tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp 

Toàn bộ nội 

dung 
  

 

76.  

Nghị định số 

76/2017/NĐ-CP ngày 

30/6/2017 của Chính 

phủ điều chỉnh lương 

hưu, trợ cấp bảo hiểm 

Toàn bộ nội 

dung 

Khoản 1 Điều 4. Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội có trách nhiệm hướng 

dẫn thực hiện việc điều chỉnh 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm 

Thông tư số 18/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng 

dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

xã hội và trợ cấp hàng 

tháng 

xã hội và trợ cấp hàng tháng 

quy định tại các khoản 1, 2, 3 

và khoản 8 Điều 1 Nghị định 

này. 

cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp 

hằng tháng quy định tại các 

khoản 1, 2, 3 và khoản 8 điều 1 

Nghị định số 76/2017/NĐ-CP 

ngày 30/6/2017 của Chính phủ. 

77.  

Nghị định số 

143/2017/NĐ-CP ngày 

15/10/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

Luật BHXH và Luật An 

toàn vệ sinh lao động về 

BHXH bắt buộc đối với 

người lao động là công 

dân nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam  

Toàn bộ nội 

dung 
 

  

78.  

Nghị định số 

88/2018/NĐ ngày 

15/6/2018 của Chính 

phủ điều chỉnh lương 

hưu, trợ cấp bảo hiểm 

xã hội và trợ cấp hàng 

tháng 

Toàn bộ nội 

dung 

Khoản 1 Điều 4. Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội có trách nhiệm hướng 

dẫn thực hiện việc điều chỉnh 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm 

xã hội và trợ cấp hàng tháng 

quy định tại các khoản 1, 2, 3 

và khoản 8 Điều 1 Nghị định 

này. 

Thông tư số 05/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 29/6/2018 

của Bộ trưởng Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn điều chỉnh lương 

hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

và trợ cấp hằng tháng quy 

định tại các khoản 1, 2, 3 và 

khoản 8 điều 1 Nghị định số 

88/2018/NĐ-CP ngày 

15/6/2018 của Chính phủ 

 



24 

 

STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

79.  

Nghị định số 

143/2018/NĐ-CP ngày 

15/10/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

Luật Bảo hiểm xã hội 

và Luật An toàn, vệ sinh 

lao động về bảo hiểm xã 

hội bắt buộc đối với 

người lao động là công 

dân nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

Toàn bộ nội 

dung 
 

  

80.  

Nghị định 21/2016/NĐ-

CP ngày 31/3/2016 của 

Chính phủ quy định 

việc thực hiện chức 

năng thanh tra chuyên 

ngành về đóng bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm thất 

nghiệp, bảo hiểm y tế 

của cơ quan bảo hiểm 

xã hội 

Toàn bộ nội 

dung 
 

  

81.  
Nghị định số 

161/2017/NĐ-CP ngày 

29/12/2017 của Chính 

Toàn bộ nội 

dung 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

phủ sửa đổi điều 12 

Nghị định số 

21/2016/NĐ-CP ngày 

31/3/2016 của Chính 

phủ quy định việc thực 

hiện chức năng thanh 

tra chuyên ngành về 

đóng bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm thất nghiệp, 

bảo hiểm y tế của cơ 

quan bảo hiểm xã hội 

82.  

Nghị định số 

30/2016/NĐ-CP ngày 

28/4/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

hoạt động đầu tư từ quỹ 

bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp 

Toàn bộ nội 

dung 
 

  

83.  

Nghị định số 

01/2016/NĐ-CP ngày 

05/01/2016 của Chính 

phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ quyền hạn và 

Toàn bộ nội 

dung 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

cơ cấu tổ chức của cơ 

quan Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam 

84.  

Nghị định số 

166/2016/NĐ-CP ngày 

24/12/2016 của Chính 

phủ quy định về giao 

dịch điện tử trong lĩnh 

vực bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế và bảo 

hiểm thất nghiệp. 

Toàn bộ nội 

dung 
 

  

85.  

Thông tư số 

59/2015/TT-BLĐTBXH 

ngày 29/12/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Bảo 

hiểm xã hội về bảo 

hiểm xã hội bắt buộc 

Toàn bộ nội 

dung 
 

  

86.  

Thông tư liên tịch số 

105/2016/TTLT-BQP-

BCA-BLĐTBXH ngày 

30/6/2016 quy định chi tiết 

Toàn bộ nội 

dung 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

và hướng dẫn thực hiện một 

số điều của Luật Bảo hiểm 

xã hội và Nghị định số 

33/2016/NĐ-CP ngày 

10/5/2016 của Chính phủ về 

bảo hiểm xã hội bắt buộc 

đối với quân nhân, công an 

nhân dân và người làm công 

tác cơ yếu hưởng lương như 

đối với quân nhân 

87.  

Thông tư số 

181/2016/TT-BQP ngày 

04/11/2016 của Bộ 

Quốc phòng về hồ sơ, 

quy trình và trách nhiệm 

giải quyết hưởng các 

chế độ BHXH trong Bộ 

Quốc phòng 

Toàn bộ nội 

dung  
 

  

88.  

Thông tư số 

01/2016/TT-BLĐTBXH 

ngày 18/02/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Bảo 

Toàn bộ nội 

dung 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

hiểm xã hội về bảo 

hiểm xã hội tự nguyện 

89.  

- Thông tư số 

42/2016/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2016 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 

Toàn bộ nội 

dung 
 

  

90.  

Thông tư số 

32/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 27/12/2017 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 

Toàn bộ nội 

dung 
 

  

91.  

Thông tư số 

35/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 26/12/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Toàn bộ nội 

dung 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

quy định mức điều 

chỉnh tiền lương và thu 

nhập tháng đã đóng bảo 

hiểm xã hội 

92.  

Thông tư số 

19/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/10/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn xây dựng 

văn bản thỏa thuận tham 

gia chương trình hưu trí 

bổ sung tự nguyện tại 

doanh nghiệp. 

Toàn bộ nội 

dung 
 

  

93.  

Thông tư số 

23/2016/TT-BLĐTBXH 

ngày 15/7/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn điều chỉnh 

lương hưu, trợ cấp bảo 

hiểm xã hội và trợ cấp 

hằng tháng theo Nghị 

định số 55/2016/NĐ-CP 

Toàn bộ nội 

dung 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

ngày 15/6/2016 của 

Chính phủ 

94.  

Thông tư số 

18/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/6/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn điều chỉnh 

lương hưu, trợ cấp bảo 

hiểm xã hội và trợ cấp 

hằng tháng quy định tại 

các Khoản 1, 2, 3 và 

khoản 8 Điều 1 Nghị 

định số 76/2017/NĐ-CP 

ngày 30/6/2017 của 

Chính phủ. 

Toàn bộ nội 

dung 
 

  

95.  

Thông tư số 

05/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 29/6/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn điều chỉnh 

lương hưu, trợ cấp bảo 

hiểm xã hội và trợ cấp 

Toàn bộ nội 

dung 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

hằng tháng quy định tại 

các Khoản 1, 2, 3 và 

Khoản 8 Điều 1 Nghị 

định số 88/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 của 

Chính phủ 

III Văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm y tế 

96.  

Luật Bảo hiểm y tế  

 

Toàn bộ văn 

bản  

Khoản 6 Điều 12, Khoản 4 

Điều 13, Khoản 7 Điều 22, 

Khoản 1 Điều 35 

Nghị định số 70/2015/NĐ-

CP ngày 01/9/2015 quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật 

Bảo hiểm y tế đối với Quân 

đội nhân dân, Công an nhân 

dân và người làm công tác 

cơ yếu  

 

97.   

Khoản 6 Điều 12, Khoản 4 

Điều 13, Khoản 7 Điều 22, 

Khoản 1 Điều 35 

Nghị định số 146/2018/NĐ-

CP ngày 17/10/2018 quy 

định chi tiết và hướng dẫn 

biện pháp thi hành một số 

điều của Luật Bảo hiểm y tế 

 

98.   

Khoản 2 Điều 21.  Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định cụ thể Điểm 

b Khoản 1 Điều này; chủ trì, 

phối hợp với cơ quan liên quan 

Thông tư số 05/2015/TT-

BYT ngày 17/3/2015 ban 

hành Danh mục thuốc đông 

y, thuốc từ dược liệu và vị 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

ban hành danh mục thuốc, hóa 

chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch 

vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi 

được hưởng của người tham 

gia bảo hiểm y tế 

thuốc y học cổ truyền thuộc 

phạm vi thanh toán của quỹ 

bảo hiểm y tế 

99.  

Thông tư số 04/2016/TT-

BYT ngày 26/02/2016 quy 

định về khám bệnh, chữa 

bệnh và thanh toán chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế liên quan đến 

khám bệnh, chữa bệnh lao  

 

100.  

Thông tư số 35/2016/TT-

BYT ngày 28/9/2016 ban 

hành danh mục và tỷ lệ, điều 

kiện thanh toán đối với dịch 

vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm 

vi được hưởng của người 

tham gia bảo hiểm y tế 

 

101.  Luật Bảo hiểm y tế   

Thông tư số 36/2015/TT-

BYT ngày 29/10/2015 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 40/2014/TT-

BYT ngày 17/11/2014 ban 

hành và hướng dẫn thực 

hiẹn danh mục thuốc tân 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

dược thuộc phạm vi thanh 

toán của quỹ bảo hiểu y tế 

102.   

Thông tư số 04/2017/TT-

BYT ngày 14/4/2017 ban 

hành Danh mục và tỷ lệ, 

điều kiện thanh toán đối với 

vật tư y tế thuộc phạm vi 

được hưởng của người tham 

gia bảo hiểm y tế 

 

103.    

Thông tư số 30/2018/TT-

BYT ngày 30/10/2018 ban 

hành Danh mục và tỷ lệ, 

điều kiện thanh toán đối với 

thuốc hóa dược, sinh phẩm, 

thuốc phóng xạ và chất đánh 

dấu thuộc phạm vi được 

hưởng của người tham gia 

bảo hiểm y tế 

 

104.   

Khoản 3 Điều 6. Trách nhiệm 

của Bộ Y tế ban hành danh 

mục thuốc, vật tư y tế, dịch vụ 

kỹ thuật thuộc phạm vi được 

hưởng của người tham gia bảo 

hiểm y tế và các quy định 

Thông tư số 40/2015/TT-

BYT ngày 16/11/2015 quy 

định đăng ký khám bệnh, 

chữa bệnh bảo hiểm y tế ban 

đầu và chuyển tuyến khám 

bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y 

 



34 

 

STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

chuyên môn kỹ thuật liên quan 

đến khám bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế 

tế 

105.  Luật Bảo hiểm y tế   Điều 31, Điều 32 

Thông tư số 18/2016/TT-

BYT quy định Danh mục kỹ 

thuật, danh mục vật tư y tế 

dùng trong phục hồi chức 

năng và việc chi trả chi phí 

phục hồi chức năng ban 

ngày thuộc phạm vi thanh 

toán của Quỹ bảo hiểm y tế  

 

106.  
Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật 

Bảo hiểm y tế 

    

107.  Luật Cơ yếu   

Điều 31. Chính phủ quy định 

chi tiết chế độ, chính sách với 

người làm công tác cơ yếu  

Nghị định số 32/2013/NĐ-

CP ngày 16/4/2013 quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật 

Cơ yếu về chế độ, chính 

sách đối với người làm công 

tác cơ yếu  

 

108.  Luật Xử lý vi phạm 

hành chính 
  

Nghị định số 176/2013/NĐ-

CP ngày 14/11/2013 quy 

định xử phạt vi phạm hành 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

chính trong lĩnh vực y tế  

109.  Luật Dược  Điểm d Khoản 1 Điều 42 

Thông tư 31/2018/TT-BYT 

ngày 30/10/2018 quy định 

thực hiện chương trình hỗ 

trợ thuốc miễn phí cho cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh để 

điều trị cho người bệnh do 

cơ sở kinh doanh dược thực 

hiện  

 

110.  

Nghị định số 

166/2016/NĐ-CP ngày 

24/12/2016 của Chính 

phủ quy định về giao 

dịch điện tử trong lĩnh 

vực bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế và bảo 

hiểm thất nghiệp. 

 

Khoản 2 Điều 33.  Bộ Y tế 

chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam quy định việc 

kết nối thông tin, dữ liệu liên 

quan cần thiết để thực hiện 

giao dịch điện tử trong giám 

định, thanh toán chi phí khám 

chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh, Hội 

đồng giám định y khoa chia sẻ, 

kết nối thông tin, dữ liệu liên 

quan cần thiết trong lĩnh vực 

quản lý của ngành với cơ quan 

bảo hiểm xã hội để thực hiện 

Thông tư số 48/2017/TT-

BYT ngày 28/12/2017 quy 

định trích chuyển dữ liệu 

điện tử trong quản lý và 

thanh toán chi phí khám 

bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y 

tế 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

giao dịch điện tử trong lĩnh 

vực bảo hiểm xã hội 

Khoản 2 Điều 36. Bộ Y tế 

hướng dẫn quy trình, nghiệp 

vụ và chuẩn bị các điều kiện 

cần thiết để thực hiện giao dịch 

điện tử về bảo hiểm y tế trong 

phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 

theo quy định của pháp luật về 

bảo hiểm y tế, 

Bộ Y tế chủ trì xây dựng quy 

định chuẩn và định dạng dữ 

liệu đầu ra về lĩnh vực khám 

bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

của các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trên toàn quốc. 

111.  

Nghị định 

146/2018/NĐ-CP ngày 

17/10/2018 quy định chi 

tiết và hướng dẫn biện 

pháp thi hành một số 

điều của Luật bảo hiểm 

y tế 

Toàn bộ văn 

bản  
   

112.  Nghị định 70/2015/NĐ- Toàn bộ văn Khoản 1 Điều 27. Bộ trưởng Thông tư liên tịch số  
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

CP ngày 01/9/2015 quy 

định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số 

điều của Luật Bảo hiểm 

y tế đối với Quân đội 

nhân dân, Công an nhân 

dân và người làm công 

tác cơ yếu. 

bản  Bộ Quốc phòng chủ trì, phối 

hợp với Bộ trưởng Bộ Y tế và 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn thi hành những điều, 

khoản được giao trong Nghị 

định này về phần thực hiện bảo 

hiểm y tế đối với quân nhân, 

người làm công tác cơ yếu 

85/2016/TTLT-BQP-BYT 

ngày 20/6/2016 hướng dẫn 

thực hiện bảo hiểm y tế đối 

với quân nhân và người làm 

công tác cơ yếu  

113.  Khoản 1 Điều 13, Khoản 2 

Điều 14, Khoản 4 Điều 21 

Thông tư số 43/2016/TT-

BCA ngày 25/10/2016 quy 

định biện pháp thực hiện 

bảo hiểm y tế đối với sĩ 

quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ 

công an nhân dân 

 

114.  

Nghị định số 

32/2013/NĐ-CP ngày 

16/4/2013 quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của 

Luật Cơ yếu về chế độ, 

chính sách đối với 

người làm công tác cơ 

yếu  

Chương III, 

IV, V 

Điều 3, Điều 4, Điều 5 

Thông tư liên tịch số 

08/2014/TTLT-BQP-BTC-

BYT ngày 14/02/2014 

hướng dẫn thực hiện một số 

tiêu chuẩn vật chất hậu cần 

và chế độ chăm sóc y tế đối 

với người làm công tác cơ 

yếu 

 

115.  Khoản 3 Điều 26. Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ 

Thông tư liên tịch 

11/2014/TTLT-BQP-BNV -
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn thực hiện Chương IV Nghị 

định này 

BLĐTBXH-BTC Hướng 

dẫn thực hiện chế độ, chính 

sách đối với người làm công 

tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển 

ngành, thôi việc, hy sinh, từ 

trần hoặc chuyển sang làm 

công tác khác trong tổ chức 

cơ yếu 

116.  

Nghị định 

122/2014/NĐ-CP Về tổ 

chức và hoạt động của 

Thanh tra y tế 

Điều 17    

117.  

Quyết định 

08/2015/QĐ-TTg Thí 

điểm về giao dịch điện 

tử trong việc thực hiện 

thủ tục tham gia bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp 

và đề nghị cấp sổ bảo 

hiểm xã hội, thẻ bảo 

hiểm y tế 

Toàn bộ văn 

bản 
   

118.  Quyết định 

60/2015/QĐ-TTg Cơ 

Toàn bộ văn 

bản  
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

chế quản lý tài chính về 

bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp và chi phí quản 

lý bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp 

119.  

Thông tư liên tịch 

85/2016/TTLT-BQP-

BYT-BTC Hướng dẫn 

thực hiện bảo hiểm y tế 

đối với quân nhân và 

người làm công tác cơ 

yếu 

Toàn bộ văn 

bản  
   

120.  

Thông tư liên tịch 

49/2016/TTLT-BQP-

BYT-BTC Hướng dẫn 

thực hiện bảo hiểm y tế 

đối với công chức, viên 

chức, công nhân quốc 

phòng, lao động hợp 

đồng, học sinh, sinh 

viên đang công tác, làm 

việc, học tập trong Bộ 

Toàn bộ văn 

bản 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

Quốc phòng, người làm 

công tác khác trong tổ 

chức cơ yếu và thân 

nhân quân nhân tại ngũ, 

thân nhân cơ yếu 

121.  

Thông tư liên tịch số 

09/2015/TTLT-BCA-

BYT-BTC ngày 

28/12/2015 hướng dẫn 

thực hiện bảo hiểm y tế 

đối với người lao động, 

học sinh, sinh viên và 

thân nhân sĩ quan, hạ sĩ 

quan, chiến sĩ trong 

Công an nhân dân 

Toàn bộ văn 

bản 

 

   

122.  

Thông tư số 

25/2016/TT-BLĐTBXH 

ngày 26/7/2016 của Bộ 

Lao động – Thương 

binh và Xã hội hướng 

dẫn xác định, quản lý 

đối tượng tham gia bảo 

hiểm y tế theo quy định 

tại Khoản 4 Điều 1 Luật 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Bảo hiểm 

y tế  

123.  

Thông tư liên tịch số 

49/2016/TTLT-BQP-

BYT-BTC ngày 

14/4/2016 hướng dẫn 

thực hiện BHYT đối với 

công chức, viên chức, 

công nhân quốc phòng, 

lao động hợp đồng, học 

sinh, sinh viên đang 

công tác, làm việc, học 

tập trong Bộ Quốc 

phòng, người làm công 

tác khác trong tổ chức 

cơ yếu và thân nhân 

quân nhân tại ngũ, thân 

nhân cơ yếu 

Toàn bộ văn 

bản 

 

   

124.  

Thông tư 46/2016/TT-

BQP Quy định tuyến 

chuyên môn kỹ thuật 

khám bệnh, chữa bệnh; 

đăng ký và chuyển 

Toàn bộ văn 

bản  
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

tuyến khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các đối 

tượng thuộc Bộ Quốc 

phòng quản lý. 

125.  

Thông tư liên tịch 

37/2015/TTLT-BYT-

BTC Quy định thống 

nhất giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế giữa các bệnh 

viện cùng hạng trên 

toàn quốc 

Toàn bộ văn 

bản 
   

126.  

Thông tư 40/2015/TT-

BYT Quy định đăng ký 

khám bệnh, chữa bệnh 

bảo hiểm y tế ban đầu 

và chuyển tuyến khám 

bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế 

Toàn bộ văn 

bản 
   

127.  

Thông tư 40/2014/TT-

BYT Ban hành và 

hướng dẫn thực hiện 

Danh mục thuốc tân 

dược thuộc phạm vi 

Toàn bộ văn 

bản 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

thanh toán của quỹ bảo 

hiểm y tế 

128.  

Thông tư 36/2015/TT-

BYT Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông 

tư số 40/2014/TT-BYT 

ngày 17 tháng 11 năm 

2014 ban hành và 

hướng dẫn thực hiện 

danh mục thuốc tân 

dược thuộc phạm vi 

thanh toán của quỹ bảo 

hiểm y tế 

Toàn bộ văn 

bản 
   

129.  

Thông tư liên tịch 

05/2015/TTLT-BTP-

BCA-BYT Hướng dẫn 

thực hiện liên thông các 

thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng 

ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi 

Toàn bộ văn 

bản 
   

130.  Thông tư 37/2014/TT-

BYT Hướng dẫn đăng 

Toàn bộ văn 

bản 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

ký khám bệnh, chữa 

bệnh ban đầu và chuyển 

tuyến khám bệnh, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế 

131.  

Thông tư số 

56/2017/TT-BYT ngày 

29/12/2017 quy định chi 

tiết thi hành Luật Bảo 

hiểm xã hội và Luật An 

toàn vệ sinh lao động 

thuộc lĩnh vực y tế 

Toàn bộ văn 

bản 
   

132.  

Thông tư số 

50/2017/TT-BYT ngày 

28/12/2017 sửa đổi, bổ 

sung các quy định liên 

quan đến thanh toán chi 

phí khám bệnh, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế  

Toàn bộ văn 

bản 

 

   

133.  

Thông tư số 

15/2018/TT-BYT ngày 

30/5/2018 quy định 

thống nhất giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh 

bảo hiểm y tế giữa các 

Toàn bộ văn 

bản 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

bệnh viện cùng hạng 

trên toàn quốc và hướng 

dẫn áp dụng giá thanh 

toán chi phí khám bệnh, 

chữa bệnh trong một số 

trường hợp 

134.  

Thông tư số 

27/2018/TT-BYT ngày 

26/10/2018 của Bộ Y tế 

về việc hướng dẫn 

BHXH và khám bệnh, 

chữa bệnh bảo hiểm y tế 

đối với người nhiễm 

HIV 

    

135.  

Thông tư số 

39/2018/TT-BYT ngày 

30/11/2018 quy định 

thống nhất giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh 

bảo hiểm y tế giữa các 

bệnh viện cùng hạng 

trên toàn quốc và hướng 

dẫn áp dụng giá, thanh 

toán chi phí khám bệnh, 

Toàn bộ văn 

bản 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

chữa bệnh trong một số 

trường hợp  

IV Văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp 

136.  

Luật Việc làm 

 Khoản 3 Điều 47. Hỗ trợ đào 

tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình 

độ kỹ năng nghề để duy trì 

việc làm cho người lao động  

 

Nghị định số 28/2015/NĐ-

CP ngày 12/3/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của 

Luật Việc làm về bảo hiểm 

thất nghiệp. 

 

137.  

 Khoản 3 Điều 59. Quỹ bảo 

hiểm thất nghiệp; tổ chức thực 

hiện bảo hiểm thất nghiệp 

 

138.  

 Khoản 2 Điều 56. Thủ tướng 

Chính phủ quy định mức hỗ 

trợ học nghề  

Quyết định số 77/2014/QĐ-

TTg ngày 24/12/2014 của 

Thủ tướng Chính phủ quy 

định mức hỗ trợ học nghề 

đối với người lao động tham 

gia bảo hiểm thất nghiệp. 

 

139.  

 Khoản 3 Điều 52. Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn về thông báo về 

việc tìm kiếm việc làm  

Thông tư số 28/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 31/7/2015 

của Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn 

thực hiện Điều 52 của Luật 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

Việc làm và một số điều của 

Nghị định số 28/2015/NĐ-

CP ngày 12/3/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của 

Luật Việc làm về bảo hiểm 

thất nghiệp. 

140.  Luật Việc làm  

 - Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn:  

+ Tư vấn, giới thiệu việc làm 

(Khoản 1 Điều 15); 

+ Trợ cấp thất nghiệp (Khoản 

1 Điều 16; Khoản 3 Điều 17; 

Khoản 1, Khoản 3 và Khoản 6 

Điều 18; Khoản 2 Điều 19; 

Khoản 1 Điều 20; Khoản 1, 

Khoản 2, Khoản 3 Điều 21; 

Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4, 

Khoản 7 Điều 22); 

+ Hỗ trợ học nghề (Khoản 1 

Điều 24; Khoản 3, Khoản 4 

Điều 25); 

Thông tư số 28/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 31/7/2015 

của Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn 

thực hiện Điều 52 của Luật 

Việc làm và một số điều của 

Nghị định số 28/2015/NĐ-

CP ngày 12/3/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của 

Luật Việc làm về bảo hiểm 

thất nghiệp. 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

+ Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, 

nâng cao trình độ kỹ năng 

nghề để duy trì việc làm cho 

người lao động (Khoản 5 Điều 

26; Khoản 2 Điều 27); 

+ Thông báo biến động lao 

động của người sử dụng lao 

động (Khoản 6 Điều 32). 

 

 

 

 

 

141.  

Nghị định số 

28/2015/NĐ-CP ngày 

12/3/2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của 

Luật Việc làm về bảo 

hiểm thất nghiệp 

 Khoản 6 Điều 32. Bộ trưởng 

Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội chủ trì, phối hợp với 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và 

Bộ trưởng Bộ Công an hướng 

dẫn về thông báo biến động 

lao động đối với các đơn vị 

thuộc lực lượng vũ trang  

Thông tư liên tịch số 

03/2016/TTLT-BLĐTBXH-

BQP-BCA ngày 25/3/2016 

của Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hôi, Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an hướng 

dẫn thực hiện Khoản 6 Điều 

32 của Nghị định số 

28/2015/NĐ-CP ngày 

12/3/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Việc 

làm về bảo hiểm thất nghiệp 

về việc thông báo biến động 

lao động làm việc tại các 
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

đơn vị thuộc Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an. 

142.  

Quyết định số 

77/2014/QĐ-TTg ngày 

24/12/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ quy 

định mức hỗ trợ học 

nghề đối với người lao 

động tham gia bảo hiểm 

thất nghiệp 

Toàn bộ văn 

bản  

   

143.  

Thông tư số 

28/2015/TT-BLĐTBXH 

ngày 31/7/2015 của Bộ 

Lao động – Thương 

binh và Xã hội hướng 

dẫn thực hiện Điều 52 

của Luật Việc làm và 

một số điều của Nghị 

định số 28/2015/NĐ-CP 

ngày 12/3/2015 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều 

của Luật Việc làm về 

Toàn bộ văn 

bản  
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STT 
Tên văn bản/văn bản 

được quy định chi tiết 

Nội dung 

liên quan 

đến bảo 

hiểm xã hội 

Nội dung giao quy định chi 

tiết 

Tên văn bản quy định chi 

tiết 
Ghi chú 

bảo hiểm thất nghiệp 

144.  

Thông tư liên tịch số 

03/2016/TTLT-

BLĐTBXH-BQP-BCA 

ngày 25/3/2016 của Bộ 

Lao động – Thương 

binh và Xã hôi, Bộ 

Quốc phòng, Bộ Công 

an hướng dẫn thực hiện 

Khoản 6 Điều 32 của 

Nghị định số 

28/2015/NĐ-CP ngày 

12/3/2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của 

Luật Việc làm về bảo 

hiểm thất nghiệp về việc 

thông báo biến động lao 

động làm việc tại các 

đơn vị thuộc Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an. 

Toàn bộ văn 

bản 

   

 

 


