
BẢO HIỂM XÃ HỘI, 
BẢO HIỂM Y TẾ, 
BẢO HIỂM
THẤT NGHIỆP

► Được cấp thẻ bảo hiểm y tế khi đóng bảo hiểm y tế.

► Được đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình tại đại lý bảo 
hiểm y tế trong phạm vi cả nước; được lựa chọn cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo quy định của Luật 
BHYT.

► Được khám bệnh, chữa bệnh.

► Được tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, 
chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế.

► Yêu cầu tổ chức bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
bảo hiểm y tế và cơ quan liên quan giải thích, cung cấp thông 
tin về chế độ bảo hiểm y tế.

► Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế.

Người sử dụng lao động, người lao động 
phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; người 
lao động được hưởng các chế độ theo quy 
định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Tham gia bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Các chế độ bảo hiểm xã 
hội bắt buộc 
(Luật Bảo hiểm xã hội 2014)

► Ốm đau
► Thai sản
► Tai nạn lao động,
     bệnh nghề nghiệp

► Hưu trí
► Tử tuất

Quyền của người 
tham gia bảo hiểm y tế 
(Luật Bảo hiểm y tế 2008)

► Trợ cấp thất nghiệp;

► Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm;

► Hỗ trợ học nghề;

► Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ 
      kỹ năng nghề để duy trì việc làm.

Quyền lợi khi tham gia 
bảo hiểm thất nghiệp  
(Luật Việc làm 2013):

Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy 
định về tuổi nghỉ hưu ban hành 
ngày 18/11/2020 có hiệu lực áp 
dụng từ ngày 01/01/2021

TÌM VIỆC



Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham 
gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động có trách 
nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một 
khoản tiền cho người lao động tương đương với mức 
người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt 
buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người 
lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm (Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 quy định mức đóng 
bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp)

Trường hợp thông thường

Trách nhiệm của 
người sử dụng lao động

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH

BHTN BHYT
BHXH

BHTN BHYT
Hưu trí

Ốm đau-Thai 
sản

TNLĐ-BNN Hưu trí
Ốm đau-Thai 

sản
TNLĐ-BNN

14% 3% 0.5% 1% 3% 8% - - 1% 1.5%
21.5% 10.5%

Tổng cộng 32%

BHXH
BHTN BHYT

BHXH
BHTN BHYT

Hưu trí
Ốm đau-Thai 

sản
TNLĐ-BNN Hưu trí

Ốm đau-Thai 
sản

TNLĐ-BNN

14% 3% 0.3% 1% 3% 8% - - 1% 1.5%
21.3% 10.5%

Tổng cộng 31.8%

Người sử dụng lao động Người lao động

Các trường hợp được áp dụng mức đóng thấp 
hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo 
hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

* Doanh nghiệp bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 5 
của Nghị định 58/2020/NĐ-CP



Áp dụng theo 
Nghị định 
135/2020/NĐ-CP

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều 
kiện lao động bình thường được điều chỉnh 
theo lộ trình cho đến khi cho đến khi lao động 
nam đủ 62 tuổi và lao động nữ đủ 60 tuổi

60 tuổi
(từ 2035 trở đi)

QUY ĐỊNH MỚI THAY ĐỔI
TUỔI NGHỈ HƯU

LAO ĐỘNG NAM LAO ĐỘNG NỮ
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1-1-2021

TUỔI NGHỈ HƯU TUỔI NGHỈ HƯU
NĂM NGHỈ HƯU

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

60 tuổi 3 tháng 55 tuổi 4 tháng

55 tuổi 8 tháng

56 tuổi 4 tháng

57 tuổi 4 tháng

58 tuổi 4 tháng

59 tuổi 4 tháng

58 tuổi 8 tháng

59 tuổi 8 tháng

57 tuổi 8 tháng

56 tuổi 8 tháng

57 tuổi

58 tuổi

59 tuổi

56 tuổi

60 tuổi 6 tháng

60 tuổi 9 tháng

61 tuổi 3 tháng

61 tuổi 6 tháng

61 tuổi 9 tháng

62 tuổi
(từ 2028 trở đi)

61 tuổi



Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số 
trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn 

so với tuổi nghỉ hưu của 
người lao động trong 
điều kiện lao động bình 
thường.

05 tuổi
nhưng không quá  

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc 
đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện 
kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn 

so với tuổi nghỉ hưu của người 
lao động trong điều kiện lao 
động bình thường.05 tuổi

nhưng không quá  
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