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Bình Dương, ngày 30 tháng 6 năm 2016

Kính gửi: Các đơn vị đóng BHXH trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015 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 (TNLĐ-BNN) bắt buộc. Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình
Dương thông báo một số nội dung như sau:
Từ ngày 01/7/2016 chế độ TNLĐ-BNN sẽ được thực hiện theo Luật An
toàn, vệ sinh lao động và Nghị định số 37/2016/NĐ-CP thay cho các quy định về
chế độ TNLĐ-BNN của Luật BHXH ngày 20/11/2014.
- Đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm TNLĐ-BNN bắt buộc là:
1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam làm việc theo
hợp đồng lao động, bao gồm:
a) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ,
công chức và viên chức;
b) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan
nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm
công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
c) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân
dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được
hưởng sinh hoạt phí;
d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác
trong tổ chức cơ yếu;
đ) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp
đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên và người làm việc theo hợp đồng
lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng. Không bao gồm người lao
động là người giúp việc gia đình;
e) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có
hưởng tiền lương.
2. Người sử dụng lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Luật BHXH.

3. Người lao động đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề,
công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp.
4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm TNLĐ-BNN.
Trường hợp người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử
dụng lao động thì người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm TNLĐ-BNN theo
từng hợp đồng lao động đã giao kết nếu người lao động thuộc đối tượng phải tham
gia BHXH bắt buộc. Khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người lao động
được giải quyết chế độ bảo hiểm TNLĐ-BNN theo nguyên tắc đóng, hưởng do
Chính phủ quy định.
- Mức đóng vào quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN là 1% trên quỹ tiền lương đóng
BHXH của người lao động, do người sử dụng lao động đóng hàng tháng.
- Các quy định về chế độ TNLĐ-BNN của Luật BHXH tại Mục 3 Chương III,
Khoản 4 Điều 84, Điểm b Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 86, các Điều 104,
105, 106, 107, 116 và 117 của Luật BHXH ngày 20/11/2014 hết hiệu lực kể từ
ngày Luật An toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực thi hành.
Như vậy, từ ngày 01/7/2016, chế độ bảo hiểm TNLĐ-BNN thực hiện theo
Luật An toàn, vệ sinh lao động. Hàng tháng đơn vị vẫn đóng BHXH bắt buộc cho
người lao động với mức 26% mức tiền lương theo quy định, ttrong đó:
 Người lao động đóng 8% vào quỹ hưu trí, tử tuất
Theo Luật
 Người sử dụng lao động đóng 14% vào quỹ hưu trí,
BHXH
tử tuất
 Người sử dụng lao động đóng 3% vào quỹ ốm đau,
thai sản.
 Người sử dụng lao động đóng 1% vào quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN theo Luật
An toàn, vệ sinh lao động.
BHXH tỉnh Bình Dương thông báo đến các đơn vị biết và thực hiện./.
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