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Ch��ng III
CÁC BI�N PHÁP X� LÝ S� C� K� THU�T GÂY M�T AN TOÀN,

V� SINH LAO ��NG VÀ TAI N�N LAO ��NG, B�NH NGH� NGHI�P

M�c 1
KHAI BÁO, TH�NG KÊ, BÁO CÁO, �I�U TRA S� C� K� THU�T
GÂY M�T AN TOÀN, V� SINH LAO ��NG, TAI N�N LAO ��NG,

B�NH NGH� NGHI�P

  �i�u 34. Khai báo tai n�n lao ��ng, s� c� k� thu�t gây m�t an toàn, v� sinh 
lao ��ng

1. Vi�c khai báo tai n�n lao ��ng, s� c� k� thu�t gây m�t an toàn, v� sinh lao
��ng th�c hi�n nh� sau:

  a) Khi x�y ra ho�c có nguy c� x�y ra tai n�n lao ��ng, s� c� k� thu�t gây m�t 
an toàn, v� sinh lao ��ng t�i n�i làm vi�c thì ng��i b� tai n�n ho�c ng��i bi�t s�
vi�c ph�i báo ngay cho ng��i ph� trách tr�c ti�p, ng��i s� d�ng lao ��ng bi�t ��
k�p th�i có bi�n pháp x� lý, kh�c ph�c h�u qu� x�y ra;

  b) ��i v�i các v� tai n�n quy ��nh t�i �i�m a kho�n này làm ch�t ng��i ho�c làm 
b� th��ng n�ng t� hai ng��i lao ��ng tr� lên thì ng��i s� d�ng lao ��ng có trách 
nhi�m khai báo ngay v�i c� quan qu�n lý nhà n��c v� lao ��ng c�p t�nh n�i x�y ra tai 
n�n; tr��ng h�p tai n�n làm ch�t ng��i thì ph�i ��ng th�i báo ngay cho c� quan 
Công an huy�n, qu�n, th� xã, thành ph� thu�c t�nh, thành ph� thu�c thành ph� tr�c 
thu�c Trung ��ng (sau �ây g�i chung là c�p huy�n);

  c) ��i v�i các v� tai n�n, s� c� x�y ra trong các l�nh v�c phóng x�, th�m dò, khai 
thác d�u khí, các ph��ng ti�n v�n t�i ���ng s�t, ���ng th�y, ���ng b�, ���ng hàng 
không và các ��n v� thu�c l�c l��ng v� trang nhân dân, ng��i s� d�ng lao ��ng có 
trách nhi�m th�c hi�n khai báo theo quy ��nh c�a lu�t chuyên ngành;
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d) Khi x�y ra tai n�n lao ��ng làm ch�t ng��i ho�c b� th��ng n�ng ��i v�i 

ng��i lao ��ng làm vi�c không theo h�p ��ng lao ��ng thì gia �ình n�n nhân ho�c 
ng��i phát hi�n có trách nhi�m khai báo ngay v�i �y ban nhân dân xã, ph��ng, th� 
tr�n (sau �ây g�i chung là c�p xã) n�i x�y ra tai n�n lao ��ng �� k�p th�i có bi�n 
pháp x� lý.  

Tr��ng h�p x�y ra tai n�n lao ��ng ch�t ng��i, tai n�n lao ��ng làm b� th��ng 
n�ng t� hai ng��i lao ��ng tr� lên thì �y ban nhân dân c�p xã có trách nhi�m báo 
cáo ngay v�i c� quan Công an c�p huy�n và c� quan qu�n lý nhà n��c v� lao ��ng 
c�p t�nh n�i x�y ra tai n�n �� k�p th�i có bi�n pháp x� lý.  

Tr��ng h�p x�y ra s� c� k� thu�t gây m�t an toàn, v� sinh lao ��ng liên quan 
��n ng��i lao ��ng làm vi�c không theo h�p ��ng lao ��ng thì ng��i phát hi�n có 
trách nhi�m k�p th�i khai báo v�i �y ban nhân dân c�p xã t�i n�i x�y ra s� c� k� 
thu�t và vi�c báo cáo th�c hi�n theo quy ��nh t�i �i�u 19 và �i�u 36 c�a Lu�t này. 

2. Trong ph�m vi trách nhi�m c�a mình, c� quan, t� ch�c có th�m quy�n ph�i 
xem xét, gi�i quy�t tin báo v� tai n�n lao ��ng, s� c� k� thu�t gây m�t an toàn, v� 
sinh lao ��ng, thông báo k�t qu� gi�i quy�t tin báo cho c� quan, t� ch�c, cá nhân 
�ã báo tin khi có yêu c�u và ph�i áp d�ng các bi�n pháp c�n thi�t �� b�o v� quy�n, 
l�i ích h�p pháp, chính �áng c�a ng��i �ã báo tin. 

�i�u 35.  �i�u tra v� tai n�n lao ��ng, s� c� k� thu�t gây m�t an toàn, v� sinh 
lao ��ng, s� c� k� thu�t gây m�t an toàn, v� sinh lao ��ng nghiêm tr�ng 

1. Ng��i s� d�ng lao ��ng có trách nhi�m thành l�p �oàn �i�u tra tai n�n lao 
��ng c�p c� s� �� ti�n hành �i�u tra tai n�n lao ��ng làm b� th��ng nh�, tai n�n lao 
��ng làm b� th��ng n�ng m�t ng��i lao ��ng thu�c th�m quy�n qu�n lý c�a mình, 
tr� tr��ng h�p �ã ���c �i�u tra theo quy ��nh t�i kho�n 2 và kho�n 3 �i�u này 
ho�c tai n�n lao ��ng ���c c� quan nhà n��c có th�m quy�n �i�u tra theo quy ��nh 
c�a pháp lu�t chuyên ngành. 

Thành ph�n �oàn �i�u tra tai n�n lao ��ng c�p c� s� g�m có ng��i s� d�ng lao 
��ng ho�c ng��i ��i di�n ���c ng��i s� d�ng lao ��ng �y quy�n b�ng v�n b�n làm 
Tr��ng �oàn và các thành viên là ��i di�n Ban ch�p hành công �oàn c� s� ho�c ��i 
di�n t�p th� ng��i lao ��ng khi ch�a thành l�p t� ch�c công �oàn c� s�, ng��i làm 
công tác an toàn lao ��ng, ng��i làm công tác y t� và m�t s� thành viên khác.  

Tr��ng h�p tai n�n lao ��ng làm b� th��ng n�ng m�t ng��i lao ��ng làm vi�c 
không theo h�p ��ng lao ��ng thì �y ban nhân dân c�p xã n�i x�y ra tai n�n lao 
��ng ph�i l�p biên b�n ghi nh�n s� vi�c và báo cáo �y ban nhân dân c�p huy�n 
n�i x�y ra tai n�n.  

2. C� quan qu�n lý nhà n��c v� lao ��ng c�p t�nh có trách nhi�m thành l�p 
�oàn �i�u tra tai n�n lao ��ng c�p t�nh �� ti�n hành �i�u tra tai n�n lao ��ng ch�t 
ng��i, tai n�n lao ��ng làm b� th��ng n�ng t� hai ng��i lao ��ng tr� lên, k� c� 
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ng��i lao ��ng làm vi�c không theo h�p ��ng lao ��ng, tr� tr��ng h�p quy ��nh 
t�i kho�n 4 �i�u này; �i�u tra l�i v� tai n�n lao ��ng �ã ���c �oàn �i�u tra tai n�n 
lao ��ng c�p c� s� �ã �i�u tra khi có khi�u n�i, t� cáo ho�c khi xét th�y c�n thi�t. 

Thành ph�n �oàn �i�u tra tai n�n lao ��ng c�p t�nh g�m có ��i di�n c�a Thanh 
tra chuyên ngành v� an toàn, v� sinh lao ��ng thu�c c� quan qu�n lý nhà n��c c�p 
t�nh làm Tr��ng �oàn và các thành viên là ��i di�n S� Y t�, ��i di�n Liên �oàn 
Lao ��ng c�p t�nh và m�t s� thành viên khác.  

3. B� tr��ng B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i ho�c c� quan nhà n��c có 
th�m quy�n thành l�p �oàn �i�u tra tai n�n lao ��ng c�p trung ��ng �� ti�n hành 
�i�u tra các v� tai n�n lao ��ng khi xét th�y tính ch�t nghiêm tr�ng c�a tai n�n lao 
��ng ho�c m�c �� ph�c t�p c�a vi�c �i�u tra tai n�n lao ��ng v��t quá kh� n�ng 
x� lý c�a �oàn �i�u tra tai n�n lao ��ng c�p t�nh; �i�u tra l�i v� tai n�n lao ��ng 
�ã ���c �oàn �i�u tra tai n�n lao ��ng c�p t�nh có trách nhi�m �i�u tra.  

Thành ph�n �oàn �i�u tra tai n�n lao ��ng c�p trung ��ng g�m có ��i di�n B� 
Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i, ��i di�n B� Y t�, ��i di�n T�ng Liên �oàn Lao 
��ng Vi�t Nam và m�t s� thành viên khác. 

4. ��i v�i các v� tai n�n, s� c� quy ��nh t�i �i�m c kho�n 1 �i�u 34 c�a Lu�t 
này, vi�c th�c hi�n �i�u tra theo quy ��nh c�a pháp lu�t chuyên ngành, pháp lu�t v� 
lao ��ng và có s� ph�i h�p c�a Thanh tra an toàn, v� sinh lao ��ng. 

 5. Ng��i s� d�ng lao ��ng và các cá nhân liên quan ��n tai n�n lao ��ng, s� 
c� k� thu�t gây m�t an toàn, v� sinh lao ��ng, s� c� k� thu�t gây m�t an toàn, v� 
sinh lao ��ng nghiêm tr�ng ph�i có ngh�a v� h�p tác v�i �oàn �i�u tra, cung c�p 
��y �� thông tin, tài li�u có liên quan và không ���c t� ch�i ho�c c�n tr� quá trình 
�i�u tra. 

Tr��ng h�p tai n�n trên ���ng �i và v� t� n�i � ��n n�i làm vi�c thì c� quan 
nhà n��c có th�m quy�n có trách nhi�m cung c�p cho �oàn �i�u tra m�t trong các 
gi�y t� sau �ây: 

a) Biên b�n khám nghi�m hi�n tr��ng và s� �� hi�n tr��ng v� tai n�n; 

b) Biên b�n �i�u tra tai n�n giao thông; 

c) Tr��ng h�p không có các gi�y t� quy ��nh t�i �i�m a, �i�m b kho�n này thì 
ph�i có v�n b�n xác nh�n b� tai n�n c�a c� quan Công an xã, ph��ng, th� tr�n n�i 
x�y ra tai n�n theo �� ngh� c�a ng��i lao ��ng ho�c thân nhân c�a ng��i lao ��ng. 

6. Th�i h�n �i�u tra v� tai n�n lao ��ng thu�c th�m quy�n c�a �oàn �i�u tra 
tai n�n lao ��ng c�p c� s�, c�p t�nh và c�p trung ��ng quy ��nh t�i các kho�n 1, 2 
và 3 �i�u này ���c tính t� th�i �i�m nh�n tin báo, khai báo tai n�n lao ��ng ��n 
khi công b� biên b�n �i�u tra tai n�n lao ��ng nh� sau: 

a) Không quá 04 ngày ��i v�i tai n�n lao ��ng làm b� th��ng nh� ng��i lao ��ng; 



 
 CÔNG BÁO/S� 871 + 872/Ngày 29-7-2015 27 

 
b) Không quá 07 ngày ��i v�i tai n�n lao ��ng làm b� th��ng n�ng m�t ng��i 

lao ��ng; 

c) Không quá 20 ngày ��i v�i tai n�n lao ��ng làm b� th��ng n�ng t� hai ng��i lao 

��ng tr� lên; 

d) Không quá 30 ngày ��i v�i tai n�n lao ��ng ch�t ng��i; không quá 60 ngày 
��i v�i tai n�n lao ��ng c�n ph�i giám ��nh k� thu�t ho�c giám ��nh pháp y. 

Tr��ng h�p các v� tai n�n có d�u hi�u t�i ph�m do c� quan �i�u tra ti�n hành �i�u 

tra nh�ng sau �ó ra quy�t ��nh không kh�i t� v� án hình s� thì th�i h�n �i�u tra 
���c tính t� khi �oàn �i�u tra tai n�n lao ��ng nh�n ���c ��y �� tài li�u, �� v�t, 

ph��ng ti�n có liên quan ��n v� tai n�n.  

��i v�i tai n�n lao ��ng ���c quy ��nh t�i các �i�m b, c và d c�a kho�n này có 

tình ti�t ph�c t�p thì ���c gia h�n th�i gian �i�u tra m�t l�n nh�ng th�i h�n gia h�n 

không v��t quá th�i h�n quy ��nh t�i các �i�m này; Tr��ng �oàn �i�u tra ph�i báo 
cáo vi�c gia h�n và ���c s� ��ng ý c�a ng��i ban hành quy�t ��nh thành l�p �oàn 
�i�u tra tai n�n lao ��ng ��i v�i tai n�n lao ��ng quy ��nh t�i các �i�m b, c và d 

kho�n này.  

7. Trong quá trình �i�u tra tai n�n lao ��ng quy ��nh t�i các kho�n 1, 2 và 3 
�i�u này mà phát hi�n có d�u hi�u t�i ph�m, �oàn �i�u tra ph�i báo cáo b�ng v�n 
b�n, kèm theo các tài li�u, chuy�n giao �� v�t, ph��ng ti�n liên quan (n�u có) cho 

c� quan �i�u tra �� xem xét, kh�i t� v� án hình s� theo quy ��nh c�a pháp lu�t v� 
t� t�ng hình s�. 

Th�i h�n gi�i quy�t ��i v�i ki�n ngh� kh�i t� th�c hi�n theo quy ��nh c�a pháp 
lu�t v� t� t�ng hình s�; tr��ng h�p c� quan �i�u tra ra quy�t ��nh không kh�i t� v� 

án, thì trong th�i h�n 05 ngày, k� t� khi ra quy�t ��nh không kh�i t� v� án hình s�, 

c� quan �i�u tra có trách nhi�m cung c�p và chuy�n giao cho �oàn �i�u tra tai n�n 
lao ��ng các tài li�u, �� v�t, ph��ng ti�n liên quan ��n v� tai n�n lao ��ng. 

8. Biên b�n �i�u tra tai n�n lao ��ng ph�i ���c công b� công khai t�i cu�c h�p 
d��i s� ch� trì c�a Tr��ng �oàn �i�u tra tai n�n lao ��ng và các thành viên tham 

d� là thành viên c�a �oàn �i�u tra, ng��i s� d�ng lao ��ng ho�c ng��i ��i di�n 

���c ng��i s� d�ng lao ��ng �y quy�n b�ng v�n b�n, ��i di�n t� ch�c công �oàn, 

ng��i b� n�n ho�c ��i di�n thân nhân ng��i b� n�n, ng��i bi�t s� vi�c, ng��i có 

liên quan ��n v� tai n�n; tr��ng h�p x�y ra tai n�n lao ��ng ch�t ng��i còn có ��i 
di�n c� quan Công an, Vi�n ki�m sát nhân dân cùng c�p. 

Biên b�n �i�u tra tai n�n lao ��ng và biên b�n cu�c h�p công b� biên b�n �i�u tra 

tai n�n lao ��ng ph�i g�i ��n các c� quan có thành viên trong �oàn �i�u tra tai n�n 

lao ��ng, c� quan qu�n lý nhà n��c v� lao ��ng, ng��i s� d�ng lao ��ng c�a c� s� 
x�y ra tai n�n lao ��ng và các n�n nhân ho�c thân nhân ng��i b� tai n�n lao ��ng. 
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9. Trách nhi�m công b� biên b�n �i�u tra tai n�n lao ��ng và các thông tin c�n 

thi�t khác liên quan ��n tai n�n lao ��ng nh� sau: 

a) Ng��i s� d�ng lao ��ng có trách nhi�m công b� thông tin n�u vi�c �i�u tra 
v� tai n�n lao ��ng quy ��nh t�i kho�n 1 �i�u này thu�c trách nhi�m c�a ng��i s� 
d�ng lao ��ng; �y ban nhân dân c�p xã công b� thông tin n�u v� tai n�n lao ��ng 
do �y ban nhân dân c�p xã l�p biên b�n; 

b) Tr��ng �oàn �i�u tra tai n�n lao ��ng ho�c c� quan nhà n��c ch� trì th�c 
hi�n �i�u tra các v� tai n�n lao ��ng quy ��nh t�i kho�n 2 và kho�n 3 �i�u này có 
trách nhi�m công b� thông tin; 

c) Tr��ng �oàn �i�u tra tai n�n lao ��ng ho�c c� quan nhà n��c ch� trì th�c 
hi�n �i�u tra các v� tai n�n lao ��ng có trách nhi�m công b� thông tin, tr� tr��ng 
h�p pháp lu�t chuyên ngành có quy ��nh khác. 

Sau khi nh�n ���c biên b�n �i�u tra tai n�n lao ��ng và biên b�n cu�c h�p 
công b� biên b�n �i�u tra tai n�n lao ��ng, ng��i s� d�ng lao ��ng ph�i th�c hi�n 
niêm y�t công khai, ��y �� thông tin �� ng��i lao ��ng c�a c� s� x�y ra tai n�n lao 
��ng bi�t; tr��ng h�p tai n�n lao ��ng x�y ra ��i v�i ng��i lao ��ng làm vi�c 
không theo h�p ��ng lao ��ng thì �y ban nhân dân c�p xã ph�i niêm y�t công khai 
�� nhân dân bi�t; 

d) Tr��ng �oàn �i�u tra ho�c c� quan nhà n��c ch� trì th�c hi�n �i�u tra tai 
n�n, s� c� theo quy ��nh t�i kho�n 4 �i�u này, �i�u tra s� c� k� thu�t gây m�t an 
toàn, v� sinh lao ��ng và s� c� k� thu�t gây m�t an toàn, v� sinh lao ��ng nghiêm 
tr�ng có trách nhi�m công b� công khai biên b�n �i�u tra và các thông tin c�n thi�t 
khác liên quan sau khi h�t th�i h�n �i�u tra, tr� tr��ng h�p pháp lu�t chuyên ngành 
có quy ��nh khác. 

10. Tr��ng h�p v��t quá th�i h�n �i�u tra ��i v�i tai n�n lao ��ng, s� c� k� 
thu�t gây m�t an toàn, v� sinh lao ��ng và s� c� k� thu�t gây m�t an toàn, v� sinh 
lao ��ng nghiêm tr�ng quy ��nh t�i �i�u này mà gây thi�t h�i ��n quy�n, l�i ích 
h�p pháp c�a ng��i lao ��ng, ng��i s� d�ng lao ��ng thì ph�i b�i th��ng theo quy 
��nh c�a pháp lu�t. 

11. Chính ph� quy ��nh chi ti�t v� phân lo�i, khai báo, �i�u tra, báo cáo tai n�n 
lao ��ng, s� c� k� thu�t gây m�t an toàn, v� sinh lao ��ng, s� c� k� thu�t gây m�t 
an toàn, v� sinh lao ��ng nghiêm tr�ng và vi�c gi�i quy�t ch� �� tai n�n lao ��ng 
cho ng��i lao ��ng trong tr��ng h�p v� tai n�n lao ��ng có quy�t ��nh kh�i t� v� 
án hình s�. 

�i�u 36.  Th�ng kê, báo cáo tai n�n lao ��ng, s� c� k� thu�t gây m�t an toàn, 
v� sinh lao ��ng nghiêm tr�ng 

1. Ng��i s� d�ng lao ��ng ph�i th�ng kê, báo cáo tai n�n lao ��ng, s� c� k� 
thu�t gây m�t an toàn, v� sinh lao ��ng nghiêm tr�ng t�i c� s� c�a mình và ��nh k� 
06 tháng, hàng n�m, báo cáo c� quan qu�n lý nhà n��c v� lao ��ng c�p t�nh, tr� 
tr��ng h�p pháp lu�t chuyên ngành có quy ��nh khác. 
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2. ��nh k� 06 tháng, hàng n�m, �y ban nhân dân c�p xã th�ng kê, báo cáo tai 

n�n lao ��ng, s� c� k� thu�t gây m�t an toàn, v� sinh lao ��ng nghiêm tr�ng liên 
quan ��n ng��i lao ��ng làm vi�c không theo h�p ��ng lao ��ng quy ��nh t�i �i�m 
d kho�n 1 �i�u 34 c�a Lu�t này v�i �y ban nhân dân c�p huy�n �� t�ng h�p, báo 
cáo c� quan qu�n lý nhà n��c v� lao ��ng c�p t�nh. 

3. C� quan qu�n lý nhà n��c v� lao ��ng c�p t�nh có trách nhi�m báo cáo các 
v� tai n�n lao ��ng, s� c� k� thu�t gây m�t an toàn, v� sinh lao ��ng nghiêm tr�ng 
���c th�ng kê, báo cáo theo quy ��nh t�i kho�n 1 và kho�n 2 �i�u này v�i B� Lao 
��ng - Th��ng binh và Xã h�i nh� sau: 

a) Báo cáo nhanh các v� tai n�n lao ��ng ch�t ng��i, s� c� k� thu�t gây m�t an 
toàn, v� sinh lao ��ng nghiêm tr�ng x�y ra trên ��a bàn;  

b) ��nh k� 06 tháng, hàng n�m, g�i báo cáo tình hình tai n�n lao ��ng, s� c� 
k� thu�t gây m�t an toàn, v� sinh lao ��ng nghiêm tr�ng và công tác an toàn lao 
��ng trên ��a bàn. 

4. ��nh k� 06 tháng, hàng n�m, B� Y t� th�ng kê các tr��ng h�p ng��i b� tai n�n 
lao ��ng khám và �i�u tr� t�i c� s� khám b�nh, ch�a b�nh và g�i B� Lao ��ng - 
Th��ng binh và Xã h�i t�ng h�p.  

5. B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i t� ch�c, h��ng d�n vi�c thu th�p, l�u 
tr�, t�ng h�p, cung c�p, công b�, �ánh giá v� tình hình tai n�n lao ��ng, s� c� k� 
thu�t gây m�t an toàn, v� sinh lao ��ng nghiêm tr�ng; t� ch�c xây d�ng, qu�n lý 
c� s� d� li�u v� an toàn lao ��ng trong ph�m vi c� n��c. 

�i�u 37.  Th�ng kê, báo cáo v� b�nh ngh� nghi�p 

1. T�t c� ng��i lao ��ng b� m�c b�nh ngh� nghi�p ph�i ���c th�ng kê và báo 
cáo theo quy ��nh c�a B� tr��ng B� Y t�.  

Danh m�c b�nh ngh� nghi�p do B� tr��ng B� Y t� ban hành sau khi l�y ý ki�n 
c�a B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i, T�ng Liên �oàn Lao ��ng Vi�t Nam, 
t� ch�c ��i di�n ng��i s� d�ng lao ��ng, t� ch�c xã h�i có liên quan và ���c rà soát 
s�a ��i, b� sung phù h�p v�i thay ��i v� môi tr��ng lao ��ng, thi�t b�, công ngh�. 

2. Hàng n�m, ng��i s� d�ng lao ��ng ph�i báo cáo, th�ng kê v� phòng, ch�ng 
b�nh ngh� nghi�p cho c� quan qu�n lý nhà n��c v� y t� c�p t�nh �� t�ng h�p, báo 
cáo B� Y t�. 

3. Hàng n�m, B� Y t� g�i báo cáo th�ng kê, �ánh giá v� b�nh ngh� nghi�p, 
tình hình th�c hi�n công tác phòng, ch�ng b�nh ngh� nghi�p cho B� Lao ��ng - 
Th��ng binh và Xã h�i t�ng h�p, báo cáo Chính ph�.  

4. B� Y t� t� ch�c, h��ng d�n vi�c thu th�p, l�u tr�, t�ng h�p, cung c�p, công b�, 
�ánh giá v� tình hình b�nh ngh� nghi�p; t� ch�c xây d�ng, qu�n lý c� s� d� li�u v� 
phòng, ch�ng b�nh ngh� nghi�p; t� ch�c �i�u tra b�nh ngh� nghi�p.  
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M�c 2 

TRÁCH NHI�M C�A NG��I S� D�NG LAO ��NG ��I V�I  
NG��I LAO ��NG B� TAI N�N LAO ��NG, B�NH NGH� NGHI�P 

 
�i�u 38.  Trách nhi�m c�a ng��i s� d�ng lao ��ng ��i v�i ng��i lao ��ng 

b� tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p 

Ng��i s� d�ng lao ��ng có trách nhi�m ��i v�i ng��i lao ��ng b� tai n�n lao 
��ng, b�nh ngh� nghi�p nh� sau: 

1. K�p th�i s� c�u, c�p c�u cho ng��i lao ��ng b� tai n�n lao ��ng và ph�i t�m 
�ng chi phí s� c�u, c�p c�u và �i�u tr� cho ng��i lao ��ng b� tai n�n lao ��ng ho�c 
b�nh ngh� nghi�p. 

2. Thanh toán chi phí y t� t� khi s� c�u, c�p c�u ��n khi �i�u tr� �n ��nh cho 
ng��i b� tai n�n lao ��ng ho�c b�nh ngh� nghi�p nh� sau: 

a) Thanh toán ph�n chi phí ��ng chi tr� và nh�ng chi phí không n�m trong 
danh m�c do b�o hi�m y t� chi tr� ��i v�i ng��i lao ��ng tham gia b�o hi�m y t�;  

b) Tr� phí khám giám ��nh m�c suy gi�m kh� n�ng lao ��ng ��i v�i nh�ng 
tr��ng h�p k�t lu�n suy gi�m kh� n�ng lao ��ng d��i 5% do ng��i s� d�ng lao 
��ng gi�i thi�u ng��i lao ��ng �i khám giám ��nh m�c suy gi�m kh� n�ng lao 
��ng t�i H�i ��ng giám ��nh y khoa; 

c) Thanh toán toàn b� chi phí y t� ��i v�i ng��i lao ��ng không tham gia b�o 
hi�m y t�. 

3. Tr� �� ti�n l��ng cho ng��i lao ��ng b� tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p 
ph�i ngh� vi�c trong th�i gian �i�u tr�, ph�c h�i ch�c n�ng lao ��ng. 

4. B�i th��ng cho ng��i lao ��ng b� tai n�n lao ��ng mà không hoàn toàn do 
l�i c�a chính ng��i này gây ra và cho ng��i lao ��ng b� b�nh ngh� nghi�p v�i m�c 
nh� sau: 

a) Ít nh�t b�ng 1,5 tháng ti�n l��ng n�u b� suy gi�m t� 5% ��n 10% kh� n�ng 
lao ��ng; sau �ó c� t�ng 1% ���c c�ng thêm 0,4 tháng ti�n l��ng n�u b� suy gi�m 
kh� n�ng lao ��ng t� 11% ��n 80%; 

b) Ít nh�t 30 tháng ti�n l��ng cho ng��i lao ��ng b� suy gi�m kh� n�ng lao 
��ng t� 81% tr� lên ho�c cho thân nhân ng��i lao ��ng b� ch�t do tai n�n lao 
��ng, b�nh ngh� nghi�p; 

5. Tr� c�p cho ng��i lao ��ng b� tai n�n lao ��ng mà do l�i c�a chính h� gây 
ra m�t kho�n ti�n ít nh�t b�ng 40% m�c quy ��nh t�i kho�n 4 �i�u này v�i m�c 
suy gi�m kh� n�ng lao ��ng t��ng �ng. 

6. Gi�i thi�u �� ng��i lao ��ng b� tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p ���c 
giám ��nh y khoa xác ��nh m�c �� suy gi�m kh� n�ng lao ��ng, ���c �i�u tr�, �i�u 
d��ng, ph�c h�i ch�c n�ng lao ��ng theo quy ��nh pháp lu�t. 
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7. Th�c hi�n b�i th��ng, tr� c�p ��i v�i ng��i b� tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� 

nghi�p trong th�i h�n 05 ngày, k� t� ngày có k�t lu�n c�a H�i ��ng giám ��nh y 
khoa v� m�c suy gi�m kh� n�ng lao ��ng ho�c k� t� ngày �oàn �i�u tra tai n�n lao 
��ng công b� biên b�n �i�u tra tai n�n lao ��ng ��i v�i các v� tai n�n lao ��ng 
ch�t ng��i. 

8. S�p x�p công vi�c phù h�p v�i s�c kh�e theo k�t lu�n c�a H�i ��ng giám 
��nh y khoa ��i v�i ng��i lao ��ng b� tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p sau khi 
�i�u tr�, ph�c h�i ch�c n�ng n�u còn ti�p t�c làm vi�c. 

9. L�p h� s� h��ng ch� �� v� tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p t� Qu� b�o hi�m 
tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p theo quy ��nh t�i M�c 3 Ch��ng này.  

10. Ti�n l��ng �� làm c� s� th�c hi�n các ch� �� b�i th��ng, tr� c�p, ti�n 
l��ng tr� cho ng��i lao ��ng ngh� vi�c do b� tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p 
���c quy ��nh t�i các kho�n 3, 4 và 5 �i�u này là ti�n l��ng bao g�m m�c l��ng, 
ph� c�p l��ng và các kho�n b� sung khác th�c hi�n theo quy ��nh c�a pháp lu�t v� 
lao ��ng. 

11. B� tr��ng B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i quy ��nh chi ti�t các 
kho�n 3, 4 và 5 �i�u này. 

�i�u 39.  Trách nhi�m c�a ng��i s� d�ng lao ��ng v� b�i th��ng, tr� c�p 
trong nh�ng tr��ng h�p ��c thù khi ng��i lao ��ng b� tai n�n lao ��ng 

1. Tr��ng h�p ng��i lao ��ng b� tai n�n lao ��ng khi th�c hi�n nhi�m v� ho�c 
tuân theo s� �i�u hành c�a ng��i s� d�ng lao ��ng � ngoài ph�m vi c� quan, 
doanh nghi�p, t� ch�c, h�p tác xã, n�u do l�i c�a ng��i khác gây ra ho�c không 
xác ��nh ���c ng��i gây ra tai n�n, thì ng��i s� d�ng lao ��ng v�n ph�i b�i 
th��ng cho ng��i lao ��ng theo quy ��nh t�i kho�n 4 �i�u 38 c�a Lu�t này. 

2. Tr��ng h�p ng��i lao ��ng b� tai n�n khi �i t� n�i � ��n n�i làm vi�c ho�c 
t� n�i làm vi�c v� n�i � theo tuy�n ���ng và th�i gian h�p lý, n�u do l�i c�a 
ng��i khác gây ra ho�c không xác ��nh ���c ng��i gây ra tai n�n thì ng��i s� 
d�ng lao ��ng tr� c�p cho ng��i lao ��ng theo quy ��nh t�i kho�n 5 �i�u 38 c�a 
Lu�t này. 

3. Tr��ng h�p ng��i s� d�ng lao ��ng �ã mua b�o hi�m tai n�n cho ng��i b� 
tai n�n lao ��ng t�i các ��n v� ho�t ��ng kinh doanh d�ch v� b�o hi�m, thì ng��i b� 
tai n�n lao ��ng ���c h��ng các kho�n chi tr� b�i th��ng, tr� c�p theo h�p ��ng 
�ã ký v�i ��n v� kinh doanh d�ch v� b�o hi�m. N�u s� ti�n mà ��n v� kinh doanh 
d�ch v� b�o hi�m tr� cho ng��i b� tai n�n lao ��ng th�p h�n m�c quy ��nh t�i 
kho�n 4 và kho�n 5 �i�u 38 c�a Lu�t này, thì ng��i s� d�ng lao ��ng ph�i tr� 
ph�n còn thi�u �� t�ng s� ti�n ng��i b� tai n�n lao ��ng ho�c thân nhân c�a ng��i 
b� tai n�n lao ��ng nh�n ���c ít nh�t b�ng m�c b�i th��ng, tr� c�p ���c quy ��nh 
t�i kho�n 4 và kho�n 5 �i�u 38 c�a Lu�t này. 
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4. N�u ng��i s� d�ng lao ��ng không �óng b�o hi�m tai n�n lao ��ng, b�nh 

ngh� nghi�p cho ng��i lao ��ng thu�c ��i t��ng tham gia b�o hi�m xã h�i b�t 

bu�c theo quy ��nh c�a Lu�t b�o hi�m xã h�i, thì ngoài vi�c ph�i b�i th��ng, 

tr� c�p theo quy ��nh t�i �i�u 38 c�a Lu�t này, ng��i s� d�ng lao ��ng ph�i tr� 

kho�n ti�n t��ng �ng v�i ch� �� b�o hi�m tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p 

theo quy ��nh t�i M�c 3 Ch��ng này khi ng��i lao ��ng b� tai n�n lao ��ng, 

b�nh ngh� nghi�p; vi�c chi tr� có th� th�c hi�n m�t l�n ho�c hàng tháng theo 

th�a thu�n c�a các bên, tr��ng h�p không th�ng nh�t thì th�c hi�n theo yêu c�u 

c�a ng��i lao ��ng. 

5. B� tr��ng B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i quy ��nh chi ti�t �i�u này. 

�i�u 40.  Tr��ng h�p ng��i lao ��ng không ���c h��ng ch� �� t� ng��i 

s� d�ng lao ��ng khi b� tai n�n lao ��ng  

1. Ng��i lao ��ng không ���c h��ng ch� �� t� ng��i s� d�ng lao ��ng quy 

��nh t�i �i�u 38 và �i�u 39 c�a Lu�t này n�u b� tai n�n thu�c m�t trong các 

nguyên nhân sau: 

a) Do mâu thu�n c�a chính n�n nhân v�i ng��i gây ra tai n�n mà không liên 

quan ��n vi�c th�c hi�n công vi�c, nhi�m v� lao ��ng; 

b) Do ng��i lao ��ng c� ý t� h�y ho�i s�c kh�e c�a b�n thân; 

c) Do s� d�ng ma túy, ch�t gây nghi�n khác trái v�i quy ��nh c�a pháp lu�t. 

2. B� tr��ng B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i quy ��nh chi ti�t �i�u này. 

 

M�c 3 

CH� �� B�O HI�M TAI N�N LAO ��NG,  

B�NH NGH� NGHI�P 

 

�i�u 41. Nguyên t�c th�c hi�n ch� �� ��i v�i ng��i b� tai n�n lao ��ng, b�nh 

ngh� nghi�p t� Qu� b�o hi�m tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p 

1. Qu� b�o hi�m tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p là qu� thành ph�n c�a 

Qu� b�o hi�m xã h�i; vi�c �óng, h��ng, qu�n lý và s� d�ng qu� th�c hi�n theo 

quy ��nh c�a Lu�t này và Lu�t b�o hi�m xã h�i. 

2. M�c �óng b�o hi�m tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p ���c tính trên c� s� 

ti�n l��ng tháng c�a ng��i lao ��ng và do ng��i s� d�ng lao ��ng �óng.  

3. M�c h��ng tr� c�p, m�c h� tr� cho ng��i b� tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� 

nghi�p ���c tính trên c� s� m�c suy gi�m kh� n�ng lao ��ng, m�c �óng và th�i 

gian �óng vào Qu� b�o hi�m tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p. 
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4. Vi�c th�c hi�n b�o hi�m tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p ph�i ��n gi�n, 

d� dàng, thu�n ti�n, b�o ��m k�p th�i và ��y �� quy�n l�i cho ng��i tham gia b�o 
hi�m tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p. 

�i�u 42.  S� d�ng Qu� b�o hi�m tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p 

1. Tr� phí khám giám ��nh th��ng t�t, b�nh t�t do tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� 
nghi�p ��i v�i các tr��ng h�p �� �i�u ki�n h��ng theo quy ��nh t�i �i�u 45 và 
�i�u 46 c�a Lu�t này; tr� phí khám giám ��nh ��i v�i tr��ng h�p ng��i lao ��ng ch� 
��ng �i khám giám ��nh m�c suy gi�m kh� n�ng lao ��ng theo quy ��nh t�i �i�m b 
kho�n 1 và kho�n 3 �i�u 47 c�a Lu�t này mà k�t qu� khám giám ��nh �� �i�u ki�n �� 
�i�u ch�nh t�ng m�c h��ng tr� c�p tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p. 

2. Chi tr� c�p m�t l�n, tr� c�p hàng tháng, tr� c�p ph�c v�. 

3. Chi h� tr� ph��ng ti�n tr� giúp sinh ho�t, d�ng c� ch�nh hình. 

4. Chi d��ng s�c, ph�c h�i s�c kh�e.  

5. Chi h� tr� phòng ng�a, chia s� r�i ro v� tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p. 

6. H� tr� chuy�n ��i ngh� nghi�p cho ng��i b� tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� 
nghi�p khi tr� l�i làm vi�c. 

7. Chi phí qu�n lý b�o hi�m tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p th�c hi�n theo 
quy ��nh c�a Lu�t b�o hi�m xã h�i. 

8. Chi �óng b�o hi�m y t� cho ng��i ngh� vi�c h��ng tr� c�p b�o hi�m tai n�n 
lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p hàng tháng. 

�i�u 43. ��i t��ng áp d�ng ch� �� b�o hi�m tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p 

1. ��i t��ng áp d�ng ch� �� b�o hi�m tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p theo 
quy ��nh t�i M�c này là ng��i lao ��ng tham gia b�o hi�m xã h�i b�t bu�c theo quy 
��nh t�i các �i�m a, b, c, d, �, e và h kho�n 1 �i�u 2 và ng��i s� d�ng lao ��ng quy 
��nh t�i kho�n 3 �i�u 2 c�a Lu�t b�o hi�m xã h�i. 

2. Tr��ng h�p ng��i lao ��ng giao k�t h�p ��ng lao ��ng v�i nhi�u ng��i s� 
d�ng lao ��ng thì ng��i s� d�ng lao ��ng ph�i �óng b�o hi�m tai n�n lao ��ng, 
b�nh ngh� nghi�p theo t�ng h�p ��ng lao ��ng �ã giao k�t n�u ng��i lao ��ng 
thu�c ��i t��ng ph�i tham gia b�o hi�m xã h�i b�t bu�c. Khi b� tai n�n lao ��ng, 
b�nh ngh� nghi�p thì ng��i lao ��ng ���c gi�i quy�t ch� �� b�o hi�m tai n�n lao 
��ng, b�nh ngh� nghi�p theo nguyên t�c �óng, h��ng do Chính ph� quy ��nh. 

�i�u 44.  M�c �óng, ngu�n hình thành Qu� b�o hi�m tai n�n lao ��ng, 
b�nh ngh� nghi�p 

1. Ng��i s� d�ng lao ��ng hàng tháng �óng t�i �a 1% trên qu� ti�n l��ng làm 
c�n c� �óng b�o hi�m xã h�i c�a ng��i lao ��ng quy ��nh t�i �i�u 43 c�a Lu�t 
này vào Qu� b�o hi�m tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p. 
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2. Ngu�n hình thành Qu� b�o hi�m tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p bao g�m: 

a) Kho�n �óng thu�c trách nhi�m c�a ng��i s� d�ng lao ��ng quy ��nh t�i 

kho�n 1 �i�u này; 

b) Ti�n sinh l�i c�a ho�t ��ng ��u t� t� qu� theo quy ��nh t�i �i�u 90 và �i�u 91 

c�a Lu�t b�o hi�m xã h�i; 

c) Các ngu�n thu h�p pháp khác. 

3. C�n c� vào kh� n�ng b�o ��m cân ��i Qu� b�o hi�m tai n�n lao ��ng, b�nh 

ngh� nghi�p, Chính ph� quy ��nh chi ti�t m�c �óng vào qu� quy ��nh t�i kho�n 1 

�i�u này. 

�i�u 45.  �i�u ki�n h��ng ch� �� tai n�n lao ��ng 

Ng��i lao ��ng tham gia b�o hi�m tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p ���c 

h��ng ch� �� tai n�n lao ��ng khi có �� các �i�u ki�n sau �ây: 

1. B� tai n�n thu�c m�t trong các tr��ng h�p sau �ây: 

a) T�i n�i làm vi�c và trong gi� làm vi�c, k� c� khi �ang th�c hi�n các nhu c�u 

sinh ho�t c�n thi�t t�i n�i làm vi�c ho�c trong gi� làm vi�c mà B� lu�t lao ��ng và 

n�i quy c�a c� s� s�n xu�t, kinh doanh cho phép, bao g�m ngh� gi�i lao, �n gi�a 

ca, �n b�i d��ng hi�n v�t, làm v� sinh kinh nguy�t, t�m r�a, cho con bú, �i v� sinh; 

b) Ngoài n�i làm vi�c ho�c ngoài gi� làm vi�c khi th�c hi�n công vi�c theo 

yêu c�u c�a ng��i s� d�ng lao ��ng ho�c ng��i ���c ng��i s� d�ng lao ��ng �y 

quy�n b�ng v�n b�n tr�c ti�p qu�n lý lao ��ng; 

c) Trên tuy�n ���ng �i t� n�i � ��n n�i làm vi�c ho�c t� n�i làm vi�c v� n�i � 

trong kho�ng th�i gian và tuy�n ���ng h�p lý.  

2. Suy gi�m kh� n�ng lao ��ng t� 5% tr� lên do b� tai n�n quy ��nh t�i kho�n 1 

�i�u này.  

3. Ng��i lao ��ng không ���c h��ng ch� �� do Qu� b�o hi�m tai n�n lao 

��ng, b�nh ngh� nghi�p chi tr� n�u thu�c m�t trong các nguyên nhân quy ��nh t�i 

kho�n 1 �i�u 40 c�a Lu�t này. 

�i�u 46.  �i�u ki�n h��ng ch� �� b�nh ngh� nghi�p 

1. Ng��i lao ��ng tham gia b�o hi�m tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p ���c 

h��ng ch� �� b�nh ngh� nghi�p khi có �� các �i�u ki�n sau �ây:  

a) B� b�nh ngh� nghi�p thu�c Danh m�c b�nh ngh� nghi�p do B� tr��ng B� Y t� 

ban hành theo quy ��nh t�i kho�n 1 �i�u 37 c�a Lu�t này; 

b) Suy gi�m kh� n�ng lao ��ng t� 5% tr� lên do b� b�nh quy ��nh t�i �i�m a 

kho�n này.  
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2. Ng��i lao ��ng khi �ã ngh� h�u ho�c không còn làm vi�c trong các ngh�, 

công vi�c có nguy c� b� b�nh ngh� nghi�p thu�c Danh m�c b�nh ngh� nghi�p do B� 

tr��ng B� Y t� ban hành theo quy ��nh t�i kho�n 1 �i�u 37 c�a Lu�t này mà phát 

hi�n b� b�nh ngh� nghi�p trong th�i gian quy ��nh thì ���c giám ��nh �� xem xét, 

gi�i quy�t ch� �� theo quy ��nh c�a Chính ph�. 

�i�u 47.  Giám ��nh m�c suy gi�m kh� n�ng lao ��ng  

1. Ng��i lao ��ng b� tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p ���c giám ��nh ho�c 
giám ��nh l�i m�c suy gi�m kh� n�ng lao ��ng khi thu�c m�t trong các tr��ng h�p 
sau �ây:  

a) Sau khi b� th��ng t�t, b�nh t�t l�n ��u �ã ���c �i�u tr� �n ��nh còn di ch�ng 
�nh h��ng t�i s�c kh�e; 

b) Sau khi th��ng t�t, b�nh t�t tái phát �ã ���c �i�u tr� �n ��nh;  

c) ��i v�i tr��ng h�p th��ng t�t ho�c b�nh ngh� nghi�p không có kh� n�ng 
�i�u tr� �n ��nh theo quy ��nh c�a B� tr��ng B� Y t� thì ng��i lao ��ng ���c làm 
th� t�c giám ��nh tr��c ho�c ngay trong quy trình �i�u tr�. 

2. Ng��i lao ��ng ���c giám ��nh t�ng h�p m�c suy gi�m kh� n�ng lao ��ng 
khi thu�c m�t trong các tr��ng h�p sau �ây: 

a) V�a b� tai n�n lao ��ng v�a b� b�nh ngh� nghi�p; 

b) B� tai n�n lao ��ng nhi�u l�n; 

c) B� nhi�u b�nh ngh� nghi�p.  

3. Ng��i lao ��ng quy ��nh t�i �i�m b kho�n 1 �i�u này ���c giám ��nh l�i tai 
n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p sau 24 tháng, k� t� ngày ng��i lao ��ng ���c H�i 
��ng giám ��nh y khoa k�t lu�n t� l� suy gi�m kh� n�ng lao ��ng li�n k� tr��c �ó; 
tr��ng h�p do tính ch�t c�a b�nh ngh� nghi�p khi�n ng��i lao ��ng suy gi�m s�c 
kh�e nhanh thì th�i gian giám ��nh ���c th�c hi�n s�m h�n theo quy ��nh c�a B� 
tr��ng B� Y t�. 

�i�u 48.  Tr� c�p m�t l�n  

1. Ng��i lao ��ng b� suy gi�m kh� n�ng lao ��ng t� 5% ��n 30% thì ���c 
h��ng tr� c�p m�t l�n. 

2. M�c tr� c�p m�t l�n ���c quy ��nh nh� sau: 

a) Suy gi�m 5% kh� n�ng lao ��ng thì ���c h��ng n�m l�n m�c l��ng c� s�, 
sau �ó c� suy gi�m thêm 1% thì ���c h��ng thêm 0,5 l�n m�c l��ng c� s�; 

b) Ngoài m�c tr� c�p quy ��nh t�i �i�m a kho�n này, còn ���c h��ng thêm 
kho�n tr� c�p tính theo s� n�m �ã �óng vào Qu� b�o hi�m tai n�n lao ��ng, b�nh 
ngh� nghi�p, t� m�t n�m tr� xu�ng thì ���c tính b�ng 0,5 tháng, sau �ó c� thêm 
m�i n�m �óng vào qu� ���c tính thêm 0,3 tháng ti�n l��ng �óng vào qu� c�a 
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tháng li�n k� tr��c tháng b� tai n�n lao ��ng ho�c ���c xác ��nh m�c b�nh ngh� 
nghi�p; tr��ng h�p b� tai n�n lao ��ng ngay trong tháng ��u tham gia �óng vào 
qu� ho�c có th�i gian tham gia gián �o�n sau �ó tr� l�i làm vi�c thì ti�n l��ng làm 
c�n c� tính kho�n tr� c�p này là ti�n l��ng c�a chính tháng �ó. 

3. B� tr��ng B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i quy ��nh chi ti�t vi�c tính 
h��ng tr� c�p tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p trong tr��ng h�p ng��i lao ��ng 
thay ��i m�c h��ng tr� c�p do giám ��nh l�i, giám ��nh t�ng h�p. 

�i�u 49.  Tr� c�p hàng tháng 

1. Ng��i lao ��ng b� suy gi�m kh� n�ng lao ��ng t� 31% tr� lên thì ���c h��ng 
tr� c�p hàng tháng.  

2. M�c tr� c�p hàng tháng ���c quy ��nh nh� sau:  

a) Suy gi�m 31% kh� n�ng lao ��ng thì ���c h��ng b�ng 30% m�c l��ng c� 
s�, sau �ó c� suy gi�m thêm 1% thì ���c h��ng thêm 2% m�c l��ng c� s�; 

b) Ngoài m�c tr� c�p quy ��nh t�i �i�m a kho�n này, hàng tháng còn ���c 
h��ng thêm m�t kho�n tr� c�p tính theo s� n�m �ã �óng vào Qu� b�o hi�m tai n�n 
lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p, t� m�t n�m tr� xu�ng ���c tính b�ng 0,5%, sau �ó c� 
thêm m�i n�m �óng vào qu� ���c tính thêm 0,3% m�c ti�n l��ng �óng vào qu� 
c�a tháng li�n k� tr��c tháng b� tai n�n lao ��ng ho�c ���c xác ��nh m�c b�nh 
ngh� nghi�p; tr��ng h�p b� tai n�n lao ��ng ngay trong tháng ��u tham gia �óng 
vào qu� ho�c có th�i gian tham gia gián �o�n sau �ó tr� l�i làm vi�c thì ti�n l��ng 
làm c�n c� tính kho�n tr� c�p này là ti�n l��ng c�a chính tháng �ó. 

3. Vi�c t�m d�ng, h��ng ti�p tr� c�p tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p h�ng 
tháng, tr� c�p ph�c v� th�c hi�n theo quy ��nh t�i �i�u 64 c�a Lu�t b�o hi�m xã 
h�i; h� s�, trình t� gi�i quy�t h��ng ti�p tr� c�p tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� 
nghi�p hàng tháng th�c hi�n theo quy ��nh t�i �i�u 113 và �i�u 114 c�a Lu�t b�o 
hi�m xã h�i. Tr��ng h�p t�m d�ng h��ng theo quy ��nh t�i �i�m c kho�n 1 �i�u 64 
c�a Lu�t b�o hi�m xã h�i thì c� quan b�o hi�m xã h�i ph�i thông báo b�ng v�n b�n 
và nêu rõ lý do; vi�c quy�t ��nh ch�m d�t h��ng ph�i c�n c� vào k�t lu�n, quy�t 
��nh c�a c� quan nhà n��c có th�m quy�n. 

4. Ng��i �ang h��ng tr� c�p tai n�n lao ��ng hàng tháng khi chuy�n ��n � n�i 
khác trong n��c có nguy�n v�ng h��ng tr� c�p t�i n�i c� trú m�i thì có ��n g�i c� 
quan b�o hi�m xã h�i n�i �ang h��ng. Trong th�i h�n 05 ngày, k� t� ngày nh�n 
���c ��n, c� quan b�o hi�m xã h�i có trách nhi�m gi�i quy�t; tr��ng h�p không 
gi�i quy�t thì ph�i tr� l�i b�ng v�n b�n và nêu rõ lý do. 

5. Ng��i �ang h��ng tr� c�p tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p hàng tháng khi 
ra n��c ngoài �� ��nh c� ���c gi�i quy�t h��ng tr� c�p m�t l�n; m�c tr� c�p m�t 
l�n b�ng 03 tháng m�c tr� c�p �ang h��ng. H� s�, trình t� gi�i quy�t tr� c�p m�t 
l�n th�c hi�n theo quy ��nh t�i kho�n 2, kho�n 3 �i�u 109 và kho�n 4 �i�u 110 c�a 
Lu�t b�o hi�m xã h�i. 
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6. M�c h��ng tr� c�p tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p hàng tháng, tr� c�p ph�c 

v� ���c �i�u ch�nh m�c h��ng theo quy ��nh c�a Lu�t b�o hi�m xã h�i. 

�i�u 50.  Th�i �i�m h��ng tr� c�p 

1. Th�i �i�m h��ng tr� c�p quy ��nh t�i các �i�u 48, 49 và 52 c�a Lu�t này 
���c tính t� tháng ng��i lao ��ng �i�u tr� �n ��nh xong, ra vi�n ho�c t� tháng có 
k�t lu�n c�a H�i ��ng giám ��nh y khoa trong tr��ng h�p không �i�u tr� n�i trú; 
tr��ng h�p giám ��nh t�ng h�p m�c suy gi�m kh� n�ng lao ��ng quy ��nh t�i 
kho�n 2 �i�u 47 c�a Lu�t này, th�i �i�m tr� c�p ���c tính k� t� tháng ng��i lao 
��ng �i�u tr� xong, ra vi�n c�a l�n �i�u tr� ��i v�i tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� 
nghi�p sau cùng ho�c t� tháng có k�t lu�n giám ��nh t�ng h�p c�a H�i ��ng giám 
��nh y khoa trong tr��ng h�p không �i�u tr� n�i trú. 

Tr��ng h�p b� tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p mà sau �ó không xác ��nh 
���c th�i �i�m �i�u tr� �n ��nh xong, ra vi�n thì th�i �i�m h��ng tr� c�p tai n�n 
lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p ���c tính t� tháng có k�t lu�n c�a H�i ��ng giám ��nh 
y khoa; tr��ng h�p b� nhi�m HIV/AIDS do tai n�n r�i ro ngh� nghi�p thì th�i �i�m 
h��ng tr� c�p tính t� tháng ng��i lao ��ng ���c c�p Gi�y ch�ng nh�n b� nhi�m 
HIV/AIDS do tai n�n r�i ro ngh� nghi�p. 

2. Tr��ng h�p ng��i lao ��ng ���c �i giám ��nh m�c suy gi�m kh� n�ng lao 
��ng quy ��nh t�i �i�m b kho�n 1 và kho�n 2 �i�u 47 c�a Lu�t này thì th�i �i�m 
h��ng tr� c�p m�i ���c tính t� tháng có k�t lu�n c�a H�i ��ng giám ��nh y khoa.  

�i�u 51.  Ph��ng ti�n tr� giúp sinh ho�t, d�ng c� ch�nh hình 

1. Ng��i lao ��ng b� tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p mà b� t�n th��ng các 
ch�c n�ng ho�t ��ng c�a c� th� thì ���c c�p ti�n �� mua các ph��ng ti�n tr� giúp 
sinh ho�t, d�ng c� ch�nh hình theo niên h�n c�n c� vào tình tr�ng th��ng t�t, b�nh 
t�t và theo ch� ��nh c�a c� s� khám b�nh, ch�a b�nh, c� s� ch�nh hình, ph�c h�i 
ch�c n�ng b�o ��m yêu c�u, �i�u ki�n chuyên môn, k� thu�t. 

2. B� tr��ng B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i quy ��nh chi ti�t v� lo�i 
ph��ng ti�n tr� giúp sinh ho�t, d�ng c� ch�nh hình, niên h�n, m�c ti�n mua ph��ng 
ti�n tr� giúp sinh ho�t, d�ng c� ch�nh hình và h� s�, trình t� th�c hi�n. 

�i�u 52.  Tr� c�p ph�c v�  

Ng��i lao ��ng b� suy gi�m kh� n�ng lao ��ng t� 81% tr� lên mà b� li�t c�t 
s�ng ho�c mù hai m�t ho�c c�t, li�t hai chi ho�c b� b�nh tâm th�n thì ngoài m�c 
h��ng quy ��nh t�i �i�u 49 c�a Lu�t này, hàng tháng còn ���c h��ng tr� c�p ph�c 
v� b�ng m�c l��ng c� s�.  

�i�u 53.  Tr� c�p khi ng��i lao ��ng ch�t do tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p 

Thân nhân ng��i lao ��ng ���c h��ng tr� c�p m�t l�n b�ng ba m��i sáu l�n m�c 
l��ng c� s� t�i tháng ng��i lao ��ng b� ch�t và ���c h��ng ch� �� t� tu�t theo quy 
��nh c�a Lu�t b�o hi�m xã h�i khi thu�c m�t trong các tr��ng h�p sau �ây: 
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1. Ng��i lao ��ng �ang làm vi�c b� ch�t do tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p; 

2. Ng��i lao ��ng b� ch�t trong th�i gian �i�u tr� l�n ��u do tai n�n lao ��ng, 
b�nh ngh� nghi�p. 

3. Ng��i lao ��ng b� ch�t trong th�i gian �i�u tr� th��ng t�t, b�nh t�t mà ch�a 
���c giám ��nh m�c suy gi�m kh� n�ng lao ��ng. 

H� s� h��ng ch� �� t� tu�t trong tr��ng h�p ng��i lao ��ng b� ch�t do tai n�n 
lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p th�c hi�n theo quy ��nh t�i kho�n 1 �i�u 111 c�a Lu�t 
b�o hi�m xã h�i. 

�i�u 54.  D��ng s�c, ph�c h�i s�c kh�e sau khi �i�u tr� th��ng t�t, b�nh t�t 

1. Ng��i lao ��ng sau khi �i�u tr� �n ��nh th��ng t�t do tai n�n lao ��ng 
ho�c b�nh t�t do b�nh ngh� nghi�p, trong th�i gian 30 ngày ��u tr� l�i làm vi�c 
mà s�c kh�e ch�a ph�c h�i thì ���c ngh� d��ng s�c, ph�c h�i s�c kh�e t� 05 ngày 
��n 10 ngày cho m�t l�n b� tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p.  

Tr��ng h�p ch�a nh�n ���c k�t lu�n giám ��nh m�c suy gi�m kh� n�ng lao 
��ng c�a H�i ��ng giám ��nh y khoa trong th�i gian 30 ngày ��u tr� l�i làm vi�c 
thì ng��i lao ��ng v�n ���c gi�i quy�t ch� �� d��ng s�c, ph�c h�i s�c kh�e cho 
ng��i lao ��ng sau khi �i�u tr� th��ng t�t, b�nh t�t theo quy ��nh t�i kho�n 2 �i�u 
này n�u H�i ��ng giám ��nh y khoa k�t lu�n m�c suy gi�m kh� n�ng lao ��ng �� 
�i�u ki�n h��ng ch� �� b�o hi�m tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p.  

2. S� ngày ngh� d��ng s�c, ph�c h�i s�c kh�e quy ��nh t�i kho�n 1 �i�u này 
do ng��i s� d�ng lao ��ng và Ban ch�p hành công �oàn c� s� quy�t ��nh, tr��ng 
h�p ��n v� s� d�ng lao ��ng ch�a thành l�p công �oàn c� s� thì do ng��i s� d�ng 
lao ��ng quy�t ��nh. Th�i gian ngh� d��ng s�c, ph�c h�i s�c kh�e ���c quy ��nh 
nh� sau: 

a) T�i �a 10 ngày ��i v�i tr��ng h�p b� tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p có 
m�c suy gi�m kh� n�ng lao ��ng t� 51% tr� lên; 

b) T�i �a 07 ngày ��i v�i tr��ng h�p b� tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p có 
m�c suy gi�m kh� n�ng lao ��ng t� 31% ��n 50%; 

c) T�i �a 05 ngày ��i v�i tr��ng h�p b� tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p có 
m�c suy gi�m kh� n�ng lao ��ng t� 15% ��n 30%. 

3. Ng��i lao ��ng quy ��nh t�i kho�n 1 �i�u này ���c h��ng 01 ngày b�ng 30% 
m�c l��ng c� s�. 

�i�u 55.  H� tr� chuy�n ��i ngh� nghi�p cho ng��i b� tai n�n lao ��ng, b�nh 
ngh� nghi�p khi tr� l�i làm vi�c 

1. Tr��ng h�p ng��i b� tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p ���c ng��i s� 
d�ng lao ��ng s�p x�p công vi�c m�i thu�c quy�n qu�n lý theo quy ��nh t�i kho�n 8 
�i�u 38 c�a Lu�t này, n�u ph�i �ào t�o ng��i lao ��ng �� chuy�n ��i ngh� nghi�p 
thì ���c h� tr� h�c phí. 
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2. M�c h� tr� không quá 50% m�c h�c phí và không quá m��i l�m l�n m�c 

l��ng c� s�; s� l�n h� tr� t�i �a ��i v�i m�i ng��i lao ��ng là hai l�n và trong 01 n�m 
ch� ���c nh�n h� tr� m�t l�n. 

�i�u 56.  H� tr� các ho�t ��ng phòng ng�a, chia s� r�i ro v� tai n�n lao 
��ng, b�nh ngh� nghi�p  

1. Hàng n�m, Qu� b�o hi�m tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p dành t�i �a 10% 
ngu�n thu �� h� tr� các ho�t ��ng phòng ng�a, chia s� r�i ro v� tai n�n lao ��ng, 
b�nh ngh� nghi�p. 

2. Các ho�t ��ng phòng ng�a, chia s� r�i ro v� tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� 
nghi�p ���c h� tr� bao g�m: 

a) Khám b�nh, ch�a b�nh ngh� nghi�p; 

b) Ph�c h�i ch�c n�ng lao ��ng; 

c) �i�u tra l�i các v� tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p theo yêu c�u c�a c� 
quan b�o hi�m xã h�i; 

d) Hu�n luy�n v� an toàn, v� sinh lao ��ng cho ng��i tham gia b�o hi�m tai n�n 
lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p và thu�c ��i t��ng quy ��nh t�i kho�n 1 và kho�n 2 
�i�u 14 c�a Lu�t này.  

3. Vi�c h� tr� các ho�t ��ng quy ��nh t�i �i�m a và �i�m b kho�n 2 �i�u này 
không bao g�m ph�n chi phí do Qu� b�o hi�m y t� �ã chi tr� theo quy ��nh c�a 
Lu�t b�o hi�m y t� ho�c chi phí do ng��i s� d�ng lao ��ng �ã h� tr� theo quy ��nh 
t�i kho�n 2 �i�u 38 c�a Lu�t này. 

4. Chính ph� quy ��nh chi ti�t �i�u ki�n h� tr�, h� s�, m�c h� tr�, th�i gian h� 
tr�, trình t�, th� t�c h� tr�, c� quan có th�m quy�n quy�t ��nh vi�c h� tr�, vi�c t� 
ch�c th�c hi�n chính sách h� tr� quy ��nh t�i �i�u 55 và �i�u 56 c�a Lu�t này và 
ph�i b�o ��m cân ��i Qu� b�o hi�m tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p.  

�i�u 57.  H� s� h��ng ch� �� tai n�n lao ��ng 

1. S� b�o hi�m xã h�i. 

2. Gi�y ra vi�n ho�c trích sao h� s� b�nh án sau khi �ã �i�u tr� tai n�n lao ��ng 
��i v�i tr��ng h�p n�i trú. 

3. Biên b�n giám ��nh m�c suy gi�m kh� n�ng lao ��ng c�a H�i ��ng giám 
��nh y khoa. 

4. V�n b�n �� ngh� gi�i quy�t ch� �� tai n�n lao ��ng theo m�u do B�o hi�m 
xã h�i Vi�t Nam ban hành sau khi th�ng nh�t ý ki�n v�i B� Lao ��ng - Th��ng 
binh và Xã h�i.  

�i�u 58.  H� s� h��ng ch� �� b�nh ngh� nghi�p 

1. S� b�o hi�m xã h�i. 
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2. Gi�y ra vi�n ho�c trích sao h� s� b�nh án sau khi �i�u tr� b�nh ngh� nghi�p; 

tr��ng h�p không �i�u tr� n�i trú t�i c� s� khám b�nh, ch�a b�nh thì ph�i có gi�y 

khám b�nh ngh� nghi�p.  

3. Biên b�n giám ��nh m�c suy gi�m kh� n�ng lao ��ng c�a H�i ��ng giám 

��nh y khoa; tr��ng h�p b� nhi�m HIV/AIDS do tai n�n r�i ro ngh� nghi�p thì thay 

b�ng Gi�y ch�ng nh�n b� nhi�m HIV/AIDS do tai n�n r�i ro ngh� nghi�p. 

4. V�n b�n �� ngh� gi�i quy�t ch� �� b�nh ngh� nghi�p theo m�u do B�o hi�m 

xã h�i Vi�t Nam ban hành sau khi th�ng nh�t ý ki�n v�i B� Lao ��ng - Th��ng 

binh và Xã h�i. 

�i�u 59. Gi�i quy�t h��ng ch� �� b�o hi�m tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p 

1. Ng��i s� d�ng lao ��ng n�p h� s� cho c� quan b�o hi�m xã h�i trong th�i 

h�n 30 ngày, k� t� ngày nh�n ���c ��y �� h� s� h��ng ch� �� b�o hi�m tai n�n 

lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p theo quy ��nh t�i �i�u 57 và �i�u 58 c�a Lu�t này.  

2. Trong th�i h�n 10 ngày, k� t� ngày nh�n �� h� s�, c� quan b�o hi�m xã h�i 

có trách nhi�m gi�i quy�t h��ng ch� �� b�o hi�m tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� 

nghi�p; tr��ng h�p không gi�i quy�t thì ph�i tr� l�i b�ng v�n b�n và nêu rõ lý do.  

�i�u 60.  Gi�i quy�t h��ng tr� c�p d��ng s�c, ph�c h�i s�c kh�e sau tai 

n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p 

1. Ng��i s� d�ng lao ��ng l�p danh sách ng��i �ã h��ng ch� �� b�o hi�m tai 

n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p mà s�c kh�e ch�a ph�c h�i và n�p cho c� quan 

b�o hi�m xã h�i trong th�i h�n 10 ngày, k� t� ngày ng��i lao ��ng ���c xác ��nh 

là s�c kh�e ch�a ph�c h�i theo quy ��nh t�i kho�n 1 �i�u 54 c�a Lu�t này. 

2. Trong th�i h�n 10 ngày, k� t� khi nh�n danh sách, c� quan b�o hi�m xã h�i 

có trách nhi�m gi�i quy�t ch� �� d��ng s�c, ph�c h�i s�c kh�e cho ng��i lao ��ng 

và chuy�n ti�n cho ��n v� s� d�ng lao ��ng; tr��ng h�p không gi�i quy�t thì ph�i 

tr� l�i b�ng v�n b�n và nêu rõ lý do. 

3. Trong th�i h�n 05 ngày, k� t� ngày nh�n ���c ti�n do c� quan b�o hi�m xã 

h�i chuy�n ��n, ng��i s� d�ng lao ��ng có trách nhi�m chi tr� ti�n tr� c�p cho 

ng��i lao ��ng. 

�i�u 61.  Gi�i quy�t h��ng ch� �� b�o hi�m tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� 

nghi�p ch�m so v�i th�i h�n quy ��nh 

1. Tr��ng h�p v��t quá th�i h�n gi�i quy�t h��ng ch� �� b�o hi�m tai n�n lao 

��ng, b�nh ngh� nghi�p ���c quy ��nh t�i �i�u 59 và kho�n 1 �i�u 60 c�a Lu�t 

này thì ph�i gi�i trình b�ng v�n b�n và nêu rõ lý do. 
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2. Tr��ng h�p gi�i quy�t h��ng ch� �� b�o hi�m tai n�n lao ��ng, b�nh ngh�

nghi�p và chi tr� ti�n tr� c�p ch�m so v�i th�i h�n quy ��nh, gây thi�t h�i ��n 
quy�n, l�i ích h�p pháp c�a ng��i h��ng thì ph�i b�i th��ng theo quy ��nh c�a 
pháp lu�t, tr� tr��ng h�p do l�i c�a b�n thân ng��i lao ��ng ho�c c�a thân nhân 
c�a ng��i lao ��ng ���c h��ng ch� �� t� tu�t.

�i�u 62. H� s�, trình t� khám giám ��nh m�c suy gi�m kh� n�ng lao ��ng

�� gi�i quy�t ch� �� b�o hi�m tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p

  1. H� s�, trình t� khám giám ��nh m�c suy gi�m kh� n�ng lao ��ng �� gi�i 
quy�t ch� �� b�o hi�m tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p do B� tr��ng B� Y t�

quy ��nh.

  2. Vi�c khám giám ��nh m�c suy gi�m kh� n�ng lao ��ng ph�i b�o ��m chính 
xác, công khai, minh b�ch. H�i ��ng giám ��nh y khoa ch�u trách nhi�m v� tính 
chính xác c�a k�t qu� giám ��nh c�a mình theo quy ��nh c�a pháp lu�t.

 




