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về

QUYÉT ĐỊNH
chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp,
bảo hiểm y tế giai đoạn 2019 - 2021

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 thảng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật bảo hiếm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật việc làm ngày 16 thảng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 thảng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi,
bổ sung một sổ điều của Luật bảo hiếm y tế ngày 13 thảng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết Sổ 528/2018/UBTVQH14 ngày 2Ố tháng 5 năm 2018
của ủy ban thường vụ Quốc hội về chi phí quản lý bảo hiếm xã hội, bảo hiếm
thất nghiệp giai đoạn 2019 - 2021;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chi phí quản lý bảo hiểm
xã hội, bảo hiếm thất nghiệp, bảo hiếm y tế giai đoạn 2019 - 2021.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Quyết định này quy định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội (bao gồm
bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp), bảo hiểm thất nghiệp, bảo
hiểm y tế giai đoạn 2019 - 2021.
2. Đối tượng áp dụng bao gồm;
a) Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
b) Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an;
c) Cơ quan, tổ chức thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội được
giao tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, giải quyết ché độ bảo hiểm tai
nạn lao động, bệnh nghê nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp và các nhiệm vụ liên
quan đến quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
bảo hiểm thất nghiệp.
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Điều 2. Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo
hiểin y tế giai đoạn 2019 - 2021
1. Mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm
y tế theo khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 528/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 5
năm 2018 của ủy ban thường vụ Quốc hội được quy định như sau:
a) Mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội năm 2019 bằng 2,15%,
năm 2020 bằng 2,0% và nărn 2021 bằng 1,85% dự toán thu, chi bảo hiểm xã
hội (trừ số chi đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng bảo hiểm xã hội) được
trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội;
b) Mức chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp năm 2019 bằng 2,15%,
năm 2020 bằng 2,0% và năm 2021 bằng 1,85% dự toán thu, chi bảo hiểm thất
nghiệp (trừ số chi đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng bảo hiểm thất nghiệp)
được trích từ quỹ bảo hiếm thất nghiệp;
c) Mức chi phí quản lý bảo hiểm y tế năm 2019 bằng 4,6%, năm 2020
bằng 4,2% và năm 2021 bằng 3,8% dự toán thu tiền đóng bảo hiểm y tế được
trích từ số tiền thu bảo hiểm y tế nhưng tối đa không vượt quá mức quy định
của Luật bảo hiểm y tế;
d) Trường hợp thực hiện thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
trong năm không đạt dự toán hoặc lớn hơn dự toán, thì mức chi phí quản lý
theo tỷ lệ quy định tại điếm a và b khoản này tính trên số thực thu, thực chi.
Trường họp thực hiện thu tiền đóng bảo hiểm y tế trong năm không đạt dự
toán hoặc lớn hơn dự toán, thì mức chi phí quản lý theo tỷ lệ quy định tại
điểm c khoản này tính trên số thực thu.
Số thực thu, thực chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y
tế từ nguồn ngân sách nhà nước cấp được tính trên cơ sở đối tượng tham gia,
đối tượng thụ hưởng, mức đóng, mức hỗ trợ tiền đóng theo quy định của
pháp luật.
Bộ trưởng Bộ Tài chính căn cứ báo cáo quyết toán năm của Bảo hiểm xã
hôi Việt Nam đã được Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông
qua, xác định mức chi phí quản lý theo số thực thu, thực chi bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm thất nghiệp và số thực thu tiền đóng bảo hiểm y tê, báo cáo Thủ
tướng Chính phủ kết quả thực hiện.
đ) Đối với dự toán chi phí quản lý được cấp có thẩm quyền giao trong
năm, các đơn vị sử dụng và quyết toán theo chê độ quy định. Phân chênh lệch
lớn hơn giữa dự toán chi phí quản lý được giao và mức chi phí quản lý theo
tỷ lệ tính trên số thực thu, thực chi được trừ vào dự toán chi phí quản lý
năm sau.
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2. Trong phạm vi nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động chi phí quản lý bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 1
Điều này, cơ cấu nhiệm vụ chi được quy định như sau:
a) Chi ứng dụng công nghệ thông tin và đầu tư phát triển tối thiểu 18%
(bao gồm cả kinh phí tạm ứng từ quỹ dự phòng bảo hiểm y tế thuê dịch vụ
công nghệ thông tin giai đoạn 2016- 2018 thực hiện liên thông hệ thống phần
mềm giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở khám, chữa bệnh nhằm cải tiến
thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh, nâng cao hiệu quả công tác giám
định bảo hiểm y tế, quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế theo Nghị quyết
số 68/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 nãm 2013 của Quốc hội về đẩy mạnh thực
hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân);
b) Chi hoạt động bộ máy của các cơ quan, đơn vị tối đa 36%;
c) Chi thực hiện các nhiệm vụ về tuyên truyền, phổ biến chính sách,
pháp luật; phát triển, quản lý người tham gia, người thụ hưởng; tập huấn, bồi
dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; cải cách thủ tục; tổ chức thu, chi; thanh tra,
kiểm tra về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tối đa 46%.
Trường họp vì lý do khách quan cần thiết phải điều chỉnh lại cơ cấu các
nhiệm vụ chi trong năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nêu rõ nguyên nhân, báo
cáo Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
3. Hàng năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ quy định tại khoản 1
và 2 Điều này và yêu cầu thực tế đề xuất mức chi cụ thể (chi tiết gồm Bảo
hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ
Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), trình Hội đồng quản lý Bảo
hiểm xã hội Việt Nam thông qua, gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng
Chính phủ quyết định giao dự toán.
Điều 3. Mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và
ngưòi lao động
1. Mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao
động bằng 1,8 lần so với chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên
chức do Nhà nước quy định được áp dụng đối với các đối tượng sau đây trong
chỉ tiêu biên chế hoặc vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
a) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các
đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
b) Người làm việc theo chế độ họp đồng lao động trong tổ chức Bảo
hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an (chỉ áp dụng đối
với tổ chức bảo hiểm xã hội là đơn vị dự toán độc lập, có con dấu và tài khoản
riêng, tổ chức bộ máy kế toán riêng theo quy định của pháp luật về kế toán);
c) Người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong các
trung tâm dịch vụ việc làm địa phương, tổ chức bảo hiêm thât nghiệp trực
thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
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2. Tiền lương tăng thêm 0,8 lần quy định tại khoản 1 Điều này (không
bao gồm phụ cấp công vụ, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp trách nhiệm theo
nghề, phụ cấp ưu đãi giáo dục, phụ cấp thu hút ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ) không dùng để tính
đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí
công đoàn và chấm dứt khi thực hiện cải cách chế độ tiền lương theo Nghị
quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban
Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với
cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong
doanh nghiệp.
Điều 4. Hiêu
• lưc
• thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 02 năm 2019 và
được áp dụng cho các năm ngân sách từ năm 2019 đến năm 2021.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Quyết
định này bảo đảm theo đúng quy định. Vào quý II năm 2021, Bộ Tài chính
chủ trì, phối họp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các bộ, ngành liên quan
tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định này và báo cáo Chính phủ
trình ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định mức chi phí quản lý bảo hiểm xã
hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn tiếp theo.
2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chỉ
đạo, hướng dẫn các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trung tâm dịch vụ
việc làm địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, giải quyết
kịp thời các chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm
thất nghiệp; thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và
các nhiệm vụ liên quan đến quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của ngành
lao động - thương binh và xã hội bảo đảm gắn hiệu quả sử dụng chi phí quản
lý với cải cách thủ tục và nâng cao chất lượng phục vụ bảo đảm thuận lợi đối
với người sử dụng lao động và người lao động.
3. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo,
hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội
Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Bộ Công an tổ chức thực hiện nhiệm vụ
bảo đảm gắn hiệu quả sử dụng chi phí quản lý với kết quả phát triển đối tượng
tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, cải cách thủ
tục và nâng cao chất lượng phục vụ bảo đảm thuận lợi đối với cơ quan, đơn vị
và người dân; tổ chức bộ máy bảo hiểm xã hội theo vị trí việc làm, phù họp
với nhiệm vụ được giao và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.
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4. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế,
Ke hoạch và Đầu tư, Nội vụ; Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và
Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đàng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- ủy ban trung ương Mặt trận Tồ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP; BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: ỸT, KTTH (2b).KN 105

TƯỚNG

Xuân

