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Phân loại
Đề mục

Cấp độ

2

Công việc
Bảo hiểm tai nạn lao động và bảo hiểm sức khỏe

Nội dung
1

ối cảnh câu hỏi dự đoán
B
○ Trong khi làm việc tôi đã bị thương hoặc bị bệnh, không thể tiếp tục làm việc.
○ Tôi lưu trú quá hạn nên tôi lo lắng nếu đăng ký bảo hiểm tai nạn lao động sẽ bị cưỡng chế về nước.

2 Câu hỏi và trả lời cơ bản
Hỏi

Trong khi làm việc nếu lỡ bị thương hoặc bị bệnh có được bảo đảm sinh hoạt không?

Trả lời Trường hợp bị bệnh hoặc bị thương trong lúc làm việc, chết vì làm việc quá sức, tự sát
do quá lao lực hoặc trường hợp gặp tai nạn trên đường đi làm, nếu đáp ứng những tiêu
chuẩn nhất định sẽ được hưởng trợ cấp các loại như “trợ cấp bồi thường nghỉ việc”,
“trợ cấp bồi thường tổn hại”... theo bảo hiểm tai nạn cho người lao động (bảo hiểm lao đ
ộng). Chế độ này áp dụng cho cả người lao động nước ngoài không phân biệt tư cách lưu

Hỏi

⇒

Tư vấn lao động người nước ngoài

Mục 7-12

⇒

Sở giám sát tiêu chuẩn lao động

Mục 13-3-2

Tôi lưu trú quá hạn nên không thể trao đổi với Sở giám sát tiêu chuẩn lao động.

Trả lời Kể cả người nước ngoài lưu trú quá hạn có đăng ký đóng bảo hiểm tai nạn lao động cho
Sở giám sát tiêu chuẩn lao động trực thuộc địa điểm công ty cũng sẽ không bị thông báo
lên cục xuất nhập cảnh. Ngoài ra, còn có các tổ chức tư nhân hiểu rõ về vấn đề lao động
người nước ngoài, hãy thử trao đổi với họ xem sao?
⇒
Hỏi

Những tổ chức hỗ trợ tư nhân khác

Mục 13-9-3

Bảo hiểm trong trường hợp bị thương nhưng không liên quan trực tiếp đến công việc thì sao

Trả lời Trường hợp người lao động hoặc gia đình bị bệnh hay bị thương, có chế độ cấp trợ cấp
chữa trị cần thiết gọi là “Bảo hiểm sức khỏe”. Tất cả các cơ sở làm việc đều phải gia
nhập bảo hiểm này, những người lao động thường xuyên hoặc trên 3/4 thời gian lao đ
ộng thường xuyên đều phải gia nhập bảo hiểm không phân biệt quốc tịch hay thu nhập.
Bảo hiểm sức khỏe người lao động và chủ lao động mỗi bên trả một nửa. Chi tiết liên hệ
văn phòng bảo hiểm xã hội trực thuộc địa chỉ nơi làm việc. Ngoài ra, những người kinh
doanh tự do, những người lao động trong lĩnh vực nông lâm thủy sản hoặc thất nghiệp

Hỏi

⇒

Văn phòng bảo hiểm xã hội

Mục 13-3-1

⇒

Ủy ban nhân dân

Mục 13-5-1

Trường hợp bị thương hoặc bệnh dẫn đến tử vong, đời sống sinh hoạt của người thân có đ
ược hỗ trợ không?

Trả lời Tiền hưu trí mà người lao động đóng tại công ty, nhà máy, cửa hàng gọi là bảo hiểm hưu
trí phúc lợi. Mục đích chính cả bảo hiểm này nhằm đảm bảo đời sống về già của người

lao động, nếu đáp ứng một số tiêu chuẩn nhất định bảo hiểm này cũng có thể đảm bảo đ
ời sống cho bản thân người lao động do bệnh tật hoặc bị thương không thể làm việc đ
ược hoặc người thân của họ trong trường hợp người lao động tử vong. Tất cả các cơ sở l
àm việc pháp nhân đều không nhất thiết phải gia nhập bảo hiểm này. Tiền bảo hiểm sẽ
do chủ lao động và người lao động cùng đóng. Tiền bảo hiểm khác nhau tùy theo số
lương của người đóng bảo hiểm. Chi tiết lien hệ văn phòng bảo hiểm xã hội trực thuộc đ
ịa chỉ cơ quan làm việc. Ngoài ra, những người kinh doanh tự do, những người làm
⇒
Tiền hưu trí
Mục 4-13-2

3

Câu
ỏi
vàhtrả lời phát sinh

Hỏi

Làm việc tại nhà máy nếu bị thương do tai nạn không thể làm việc được. Giám đốc nói “tiền chữa
trị công ty sẽ chi trả nhưng người nươc ngoài không được áp dụng tai nạn lao động”. Tôi không

Trả lời

Những cơ sở làm việc chỉ có một người lao động cũng phải có nghĩa vụ gia nhập bảo hiểm tai
nạn lao động. Kể cả những người lao động trái phép, người lao động nước ngoài cũng nằm
trong đối tượng áp dụng bảo hiểm tai nạn lao động. Khi bị thương hoặc bị bệnh do công việc

4 Kiến thức cơ bản
Trợ cấp chữa trị (bồi thường) là gì?
Là loại trợ cấp cần thiết khi người lao động do công việc hoặc trên đường đi làm bị thương tật cần đ
iều trị, có 2 loại là “hỗ trợ điều trị” và “hỗ trợ chi phí điều trị”. “Hỗ trợ điều trị” là chế độ nếu tại
bệnh biện tai nạn lao động hoặc bệnh viện chỉ định tai nạn lao động, về nguyên tắc sẽ được điều trị
miễn phí cho đến khi lành bệnh. “Hỗ trợ chi phí điều trị” là chế độ cấp chi phí trong trường hợp điều
trị tại các bệnh viện không nằm trong bệnh viện tai nạn lao động hoặc chỉ định tai nạn lao động. Bao
gồm tất cả những thứ cần thiết nhằm điều trị bệnh thông thường như phí chữa bệnh, phí nhập viện,
Trợ cấp nghỉ việc (bồi thường) là gì?
Người lao động nếu vì lý do thương tậ khi đi làm hoặc trong lúc làm việc phải nghỉ việc, sẽ được cấp
hỗ trợ từ ngày thứ 4 trong những ngày không được tính lương. 1 ngày nghỉ việc sẽ được hỗ trợ bồi
thường nghỉ việc 60% số tiền hỗ trợ theo ngày, ngoài ra được hưởng trợ cấp đặc biệt 20% số tiền hỗ
trợ theo ngày. Số tiền hỗ trợ về nguyên tắc là số tiền chia tổng số lương được trả cho người lao động
bị nạn trong 3 tháng trước khi xảy ra tai nạn cho tổng số ngày trong thời gian đó. Ngoài ra, số tiền
tối thiểu của khoản tiền hỗ trợ theo ngày trong bảo hiểm tai nạn lao động đã được quy định, nếu số
Hỗ trợ tổn hại (bồi thường) là gì?
Khi
ật
đãthương
lành, nếu
t có di chứng còn trong cơ thể trường hợp di chứng cấp 1

～ấp
c 7, sẽ đ

ợc cấp tiền hưu trí bồi thường di chứng 313 ngày ～131
ư
ố tiền
ngày
hỗ trợ
trong
cơ sbản, nếu từ
cấp 8 ～cấp 14 sẽ được cấp 503 ～56
ới cùng
ngày.một
Tuylýnhiên,
do trường
v hợp tiền hưu trí di
chứng của bảo hiểm hưu trí phúc lợi cũng được cấp, sẽ bị điều chỉnh với tỷ lệ nhất định.

