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Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt 

buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, Khoản 2 Điều 2 Luật Bảo 

hiểm xã hội (2014) quy định “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.” 

Theo số liệu thống kê của Cục Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội thì số lượng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tăng nhanh trong 

những năm qua. Từ năm 2011 đến năm 2016, số lao động nước ngoài từ 63.557 

người lên 83.046 người.Số lao động nước ngoài làm việc dưới 1 năm chỉ chiếm 

4,4% điều đó cho thấy nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài và tính ổn định của 

lao động này ở Việt Nam. 

Bên cạnh số lượng lao động nước ngoài vào Việt Nam có xu hướng tăng thì 

lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài cũng đang tiếp tục tăng lên qua các 

năm. Theo quy định của một số nước thì việc áp dụng bảo hiểm xã hội đối với 

người lao động là công dân nước ngoài làm việc ở Việt Nam cũng sẽ là mở cơ hội 

cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có cơ hội để được tiếp cận 

thêm các chế độ bảo hiểm xã hội của quốc gia mà người lao động đến làm việc. 

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, số lượng lao động nước ngoài 

vào Việt Nam cũng như lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài dự kiến sẽ 

tiếp tục tăng cao do một số yếu tố như Hiệp định thương mại tự do, hội nhập khu 

vực, phát triển kinh tế, đô thị hóa, biến đổi khí hậu và dòng chảy tự do của lao 

động có tay nghề giữa các nước thành viên ASEAN. 

Vì vậy, việc nghiên cứu xây dựng, ban hành Nghị định 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 đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam là cần 

thiết. 

5 chế độ BHXH bắt buộc 
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, theo quy định của Luật Bảo 

hiểm xã hội thì bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm 5 chế độ là ốm đau, thai sản, tai 

nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất. 

Tuy nhiên, hiện nay theo thiết kế của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì có nhóm 

đối tượng áp dụng cả 5 chế độ là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm 

việc theo hợp đồng lao động; bên cạnh đó có nhóm đối tượng cũng thuộc đối tượng 



tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chỉ áp dụng với hai chế độ là hưu trí và 

tử tuất như cán bộ không chuyên trách cấp xã, người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng (không bao gồm hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp 

trúng thầu, đầu tư ra nước ngoài), người đi theo diện phu nhân, phu quân. 

Như vậy, rõ ràng việc thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể được thực 

hiện với một, một số hoặc cả 5 chế độ của bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

Từ ngày 1/7/2017, chế độ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp được điều 

chỉnh bởi Luật An toàn vệ sinh lao động và 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. 

Bên cạnh đó tại khoản 7 Điều 6 của Luật An toàn vệ sinh lao động đã có quy 

định “... riêng việc tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được 

thực hiện theo quy định của Chính phủ” 

Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động nước ngoài khi làm việc tại 

Việt Nam và thực hiện nguyên tắc về đối xử bình đẳng, Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội đề xuất đối tượng là người lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được thực hiện với cả 5 chế độ là: ốm 

đau, thai sản, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất. 

Quy định trên áp dụng cho lao động nước ngoài có hợp đồng từ một tháng trở 

lên. Tiền lương tính đóng BHXH gồm mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung 

theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Mức đóng BHXH áp dụng hàng tháng là 8% lương vào quỹ hưu trí và tử tuất. 

Chủ doanh nghiệp đóng tối đa bằng 18% tháng lương chi trả cho lao động, gồm 

3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất; 1% vào quỹ tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

Chế độ hưởng BHXH một lần áp dụng cho lao động hết hạn hợp đồng, không 

làm việc tiếp, lao động hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng không còn cư trú tại 

Việt Nam nếu người đó có yêu cầu. 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên 

Cổng Thông tin điện tử của Bộ. 

Đồng Xuân Thuận 
 

http://vietnammoi.vn/che-do-bhxh-bat-buoc-voi-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-

tai-viet-nam-28146.html 


