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Chính sách bảo hiểm thất nghiệp dành cho người lao động. Người lao động 

làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời 

hạn từ đủ 3 đến dưới 12 tháng được tham gia bảo hiểm thất nghiệp 

Luật Việc làm có hiệu lực ngày 1-1-2015 và thông qua luật này, nhiều quy 

định được sửa đổi, bổ sung có lợi hơn cho người lao động (NLĐ) khi hưởng trợ 

cấp thất nghiệp. 

Đối tượng tham gia BHTN 

Theo quy định, đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 

NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc: Không 

xác định thời hạn, xác định thời hạn và HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công 

việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 đến dưới 12 tháng. Trong trường hợp NLĐ giao 

kết và đang thực hiện nhiều HĐLĐ thì NLĐ và người sử dụng lao động của HĐLĐ 

giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia BHTN. NLĐ trong trường hợp nêu trên 

đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia BHTN. 

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 HĐLĐ. 

Người sử dụng lao động phải đóng BHTN 

Người sử dụng lao động phải tham gia BHTN cho NLĐ trong thời hạn 30 

ngày kể từ ngày HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực. Hằng tháng, người sử 

dụng lao động đóng BHTN theo quy định và trích tiền lương của từng NLĐ để 

đóng cùng lúc vào quỹ BHTN. Thời gian đóng BHTN để xét hưởng BHTN là tổng 

thời gian đã đóng BHTN liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu 

đóng BHTN cho đến khi NLĐ chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc theo quy 

định mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp. 



Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng BHTN trước đó 

của NLĐ không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo. Thời 

gian đóng BHTN cho lần hưởng BHTN tiếp theo được tính lại từ đầu (trừ một số 

trường hợp đặc biệt). Thời gian NLĐ đóng BHTN không được tính để hưởng trợ 

cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động, 

pháp luật về viên chức. 

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp 

NLĐ đang đóng BHTN được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều 

kiện sau đây: 

1. Chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp NLĐ đơn 

phương chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc trái pháp luật; hưởng lương hưu, trợ 

cấp mất sức lao động hằng tháng. 

2. Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi 

chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc đối với HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc 

xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn; đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở 

lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ đối với HĐLĐ theo mùa vụ 

hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. 

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc 

làm trong thời hạn 3 tháng (dương lịch) kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp 

đồng làm việc theo quy định của pháp luật. 

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày (làm việc), kể từ ngày nộp hồ sơ 

hưởng BHTN với trung tâm dịch vụ việc làm. 

Tháng liền kề để được hưởng BHTN 

NLĐ đang đóng BHTN là NLĐ có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt 

HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc đã đóng BHTN và được tổ chức bảo hiểm xã hội 

xác nhận. Tháng liền kề bao gồm cả thời gian sau: NLĐ có tháng liền kề trước thời 

điểm chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 

hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị 

mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội. NLĐ có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt 

HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc mà tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc hợp đồng làm 

việc đã giao kết theo quy định của pháp luật không hưởng tiền lương tháng tại đơn 

vị. 



http://luatsubaoho.com/phapluat/chinh-sach-bao-hiem-that-nghiep-danh-cho-

nguoi-lao-dong/ 

 


