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Tổng mức đóng BHXH bắt 
buộc bao gồm sự tham gia 
của người sử dụng lao động 
và người lao động: 31%

MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

Doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về 
TNLĐ-BNN được áp dụng mức đóng 0,3% nếu bảo đảm các điều kiện:
• Trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm    
 hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình    
 sự về an toàn, vệ sinh lao động và BHXH;

• Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động, về an toàn, vệ sinh lao     
 động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề   
 xuất;

• Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ   
 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề   
 trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 03 năm    
 liền kề trước năm đề xuất.

Lưu ý về mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn 
lao động (TNLĐ) – bệnh nghề nghiệp (BNN)

Đối với người lao động Việt Nam

Đối với người
lao động nước ngoài
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buộc bao gồm sự tham gia 
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Tổng mức đóng BHXH bắt 
buộc bao gồm sự tham gia 
của người sử dụng lao động 
và người lao động: 30%
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