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Luật Việc làm số 38/2013/QH13  
Thay đổi về nghĩa vụ đóng Bảo Hiểm Thất Nghiệp 

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, Luật Việc làm số 
38/2013/QH13 sẽ có hiệu lực thi hành và thay thế các quy định 
về Bảo Hiểm Thất Nghiệp (“BHTN”) của Luật bảo hiểm xã 
hội số 71/2006/QH11. 

Một số điểm đáng lưu ý như sau: 

1. Đối với Người sử dụng lao động: 

• Người sử dụng lao động tham gia BHTN bao gồm:  

⁻ Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ 
trang nhân dân 

⁻ Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính 
trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp 

⁻ Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động 
trên lãnh thổ Việt Nam 

⁻ Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ 
hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng 
lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động. 

• Người sử dụng lao động phải tham gia BHTN cho người lao 
động tại tổ chức bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày, kể 
từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu 
lực. 

• Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng BHTN và trích 
tiền lương của từng người lao động để đóng cùng một lúc 
vào Quỹ BHTN. 

• Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương 
tháng của những người lao động đang tham gia BHTN. 

2. Đối với Người lao động: 

• Người lao động phải tham gia BHTN khi làm việc theo hợp 
đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau: 

⁻ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác 
định thời hạn 

⁻ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời 
hạn 

⁻ Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc 
nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng. 

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực 
hiện nhiều hợp đồng lao động thì người lao động và người 
sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên 
có trách nhiệm tham gia BHTN. 

• Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng. 
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Tiền lương làm căn cứ đóng BHTN: 

• Người lao động đóng BHTN theo chế độ tiền lương do 
người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng 
đóng BHTN là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội 
bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.  

• Trường hợp mức tiền lương tháng đóng BHTN cao hơn 20 
tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng 
BHTN bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng theo quy định 
của Bộ luật lao động tại thời điểm đóng BHTN. 

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp: 

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức 
bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền 
kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức 
lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối 
với người lao động đóng BHTN theo chế độ tiền lương do 
người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt 
hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. 

Thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp: 

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng 
đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được 
hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 
12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp 
nhưng tối đa không quá 12 tháng. 

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 
16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Lưu ý rằng: Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng 
lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật sẽ không được 
hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Thông báo về việc tìm kiếm việc làm của người hưởng 
trợ cấp thất nghiệp: 

• Hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với 
trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất 
nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau: 

⁻ Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận 
của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền 

⁻ Trường hợp bất khả kháng. 

• Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng 
trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm 
việc làm hằng tháng. 

 

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ ban hành các văn bản 
dưới luật hướng dẫn một số điều của Luật Việc làm, chúng 
tôi sẽ cập nhật tới Quý vị khi các văn bản này được ban 
hành. 
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Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT  
Thay đổi về nghĩa vụ đóng BHYT 

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Bảo hiểm Y tế số 46/2014/QH13 (“Luật số  
46”) sẽ có hiệu lực thi hành. 

Ngày 15 tháng 11 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định 
số 105/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (“Nghị định số 105”). 
Nghị định số 105 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 
năm 2015. 

Một số thay đổi đáng lưu ý tại Luật số 46 như sau: 

Mức đóng BHYT đối với Người lao động làm việc theo hợp 
đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động 
có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người 
quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, 
viên chức tối đa là bằng 6% tiền lương tháng, trong đó: 

• Người lao động: 2% 

• Người sử dụng lao động: 4%. 

Tuy nhiên, tại Nghị định số 105 thì mức đóng BHYT đối với 
đối tượng trên vẫn duy trì ở mức 4.5% tiền lương tháng của 
Người lao động, trong đó Người lao động đóng 1.5% và 
Người sử dụng lao động đóng 3%. 
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