
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 20/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, bảo hỉểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm ỵ te, bảo hiểm thất nghiệp 

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 13 thảng 12 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu to chức của Bộ Tài chỉnh; 

Căn củ Quyết định sổ 60/2015/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2015 của 
Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiêm xã hội, bảo hiếm V 

tê, bảo hiêm thât nghiệp và chi phỉ quản lý bảo hiêm xã hội, bảo hiêm y tể, bảo 
hỉêm thất nghiệp; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện cơ chế 
quản lý tài chính về bảo hiếm xã hội, bảo hiếm y tế, bảo hiếm thất nghiệp và chỉ 
phí quản lý bảo hiếm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Pham vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội 
(sau đây viết tắt là BHXH), bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

lề Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH Bộ Quốc phòng, 
BHXH Bộ Công anề 

2. Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ 
chức bảo hiểm thất nghiệp trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
được giao thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là tổ 
chức bảo hiểm thất nghiệp). 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến cơ chế quản lý tài chính về 
BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý BHXH, bảo hiểm 
y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 



Chương II 
Cơ CHÉ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÈ BẢO HĨẺM XÃ HỘI, 

BẢO HIỂM Y TÉ, BẢO HIẺM THÁT NGHIỆP 

Điều 3. Lập dự toán 

1. Nội dung dự toán: 

a) Dự toán thu, chi BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được lập 
chi tiết theo nhóm đối tượng tham gia, nhóm đối tượng thụ hưởng; số thu, chi 
các chế độ tương ứng của từng nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật về 
BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (mẫu số 01, 02, 03 và 04 ban hành 
kèm theo Thông tư này); 

b) Dự toán chỉ phí quản lý BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 
lập chi tiểt theo nội dưng chi trên cơ sở nhiệm vụ thực tế phát sinh và mức chi 
theo chế độ quy định (mầu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này); 

c) Kế hoạch đầu tư từ các quỹ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp được lập chi tiết theo quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư từ quỳ 
BHXH, bảo hiềm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (các chỉ tiêu của kế hoạch đầu tư 
tổng hợp theo mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư này). 

2. Quy trình lập dự toán: 

a) Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam lập dự toán thu, chi theo quy 
định tại điêm a và b khoản 1 Điều này, gửi BHXH Việt Nam theo quy định của 
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; 

b) BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an lập dự toán thu, chi thuộc 
phạm vi thực hiện trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo quy định tại điểm a 
và b khoản 1 Điều này, gửi BHXH Việt Nam; 

c) Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội lập dự toán chi các chế độ bảo 
hiếm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại điểm 
a và b khoản 1 Điều này, gửi BHXH Việt Nam (mẫu số 04 và 05 ban hành kèm 
theo Thông tư này). 

3 ế BHXH Việt Nam có trách nhiệm tổng hợp dự toán của các cơ quan quy 
định tại khoản 2 Điêu này và kê hoạch đâu tư từ các quỹ quy định tại điêm c 
khoản 1 Điều này, trình Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam thông qua và gửi Bộ 
Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư (mẫu số 01, 02, 03, 04, 05 và 06 ban hành kèm theo Thông tư này). 

4, Đối với dự toán chi phí quản lý BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp phải đảm bảo tổng số không vượt quá mức chi phí quản lý hằng năm 
theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27 tháng 
11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về BHXH, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý BHXH, bảo hiểm y tế, 
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bảo hiểm thất nghiệp (sau đây viết tắt là Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg). Đối 
với dự toán chi đầu tư phát triển phải kèm theo danh mục chi tiết dự án đầu tư 
theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng. 

Điều 4. Phân bổ dự toán, chuyển kinh phí chi lương hưu, trợ cấp 
BHXH từ nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo 

1. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao, 
BHXH Việt Nam phân bổ dự toán chi tiết theo các chế độ quy định tại Điều 27 
Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, gửi Bộ Tài chính 
đế thẩm định theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. 

2. Trước ngày 25 hằng tháng, Bộ Tài chính chuyển từ ngân sách trung 
ương một khoản kinh phí bằng mức chi bình quân một tháng của dự toán được 
cấp có thẩm quyền giao trong năm (trong đó có chi phí chi trả) vào quỹ BHXH để 
BHXH Việt Nam thực hiện chi trả cho người thụ hưởng trong tháng tiếp theo. 

3. Sau khi quyết toán năm được duyệt, nếu số kinh phí Bộ Tài chính đã 
chuyển vào quỹ BHXH lớn hơn số quyết toán, BHXH Việt Nam nộp trả ngân 
sách trung ương phần chênh lệch thừa. Trường hợp số kinh phí Bộ Tài chính đã 
chuỵển vào quỹ BHXH nhỏ hơn số quyết toán, Bộ Tài chính trình cấp có thẩm 
quyền cấp bổ sung phần chênh lệch thiêu cho BHXH Việt Nam. 

Điều 5. Phương pháp xác định tiền lãi chậm đóng, trốn đóng, chiếm 
dụng tiền đóng, hưởng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

1. Trường hợp chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, 
tiền lãi chậm đóng được xác định hằng tháng theo công thức sau: 

Số tiền lãi phải Số tiền chậm đóng T x: hâ 
ỉhuphSr = %SđTcuối X 

trong tháng (n) tháng (n-2) 

Trong đó: 

- (n) là tháng xác định tiền lãi chậm đóng. 

- (n-2) là tháng liền trước 02 tháng của tháng (n). 

- Lãi suất chậm đóng (%/tháng) là mức lãi suất bình quân tính theo tháng 
do BHXH Việt Nam thông báo đầu năm theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 
6 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTgỄ 

2. Trường hợp trốn đónẹ, đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc 
tham gia, đóng không đủ số tiền phải đóng theo quy định, đóng thấp hơn mức 
đóng của người thuộc diện bắt buộc tham gia, chiếm dụng tiền đóng hưởng 
BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi là trốn đóng) được cơ 
quan BHXH, cơ quan có thẩm quyền phát hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, 
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thì ngoài việc truy thu số tiền phải đóng theo quy định, còn phải truy thu số tiền 
lãi tính trên số tiền, thời gian trốn đóng và mức lãi suất chậm đóng như sau: 

a) Toàn bộ thời gian trốn đóng trước ngày 01 tháng 01 năm 2016, được 
tính theo mức lãi suất chậm đóng áp dụng đối với năm 2016; 

b) Đối với thời gian trốn đóng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi, được 
tính theo mức lãi suất chậm đóng áp dụng đối với từng năm và xác định theo 
công thức quy định tại khoản 1 Điều này. 

Vỉ dụ 1: Ngày 20 tháng 01 năm 2016, cơ quan BHXH phát hiện doanh 
nghiệp M trốn đóng BHXH cho người lao động 12 tháng (tính đến hết tháng 12 
năm 2015), số tiền 100 triệu đồng; giả sử mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình 
quân theo tháng của năm 2015 do BHXH Việt Nam thông báo là 0,7%/tháng: 

- Theo khoản 3 Điều 122 Luật BHXH năm 2014, doanh nghiệp M ngoài 
việc phải nộp số tiền đóng 100 triệu đồng, còn phải nộp số tiền lãi do trốn đóng 
là 16,8 triệu đồng (100 triệu đồng X 12 tháng X 2 X 0,7%/tháng). 

- Trong tháng 01 năm 2016, nếu doanh nghiệp M không nộp hoặc nộp 
không đủ đối với số tiền trốn đóng, thì số tiền chưa nộp được chuyển sang tháng 
02 năm 2016 để tính lãi theo công thức quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Số tiền lãi chậm đóng BI-IXH, bảo hiểm ỵ tế, bảo hiểm thất nghiệp phải 
thu trong tháng gồm sổ tiền lãi chậm đóng lũy kế đến cuối tháng trước liền kề 
chuyến sang và số tiền lãi chậm đóng tính trên số tiền chậm đóng phát sinh trong 
tháng được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

Ví dụ 2: Đến hết tháng 12 năm 2015, số tiền chậm đóng BHXH của doanh 
nghiệp A là 700 triệu đồng (trong đó: số tiền chậm đóng lũy kế đến cuối tháng 11 
chuyển sang là 600 triệu đồng, số tiền chậm đóng phát sinh trong tháng 12 là 100 
triệu đông) và sô tiên lãi chậm đóng BHXH là 50 triệu đôngể Giả sử mức lãi suất 
đâu tư quỹ BHXH bình quân theo tháng của năm 2015 là 0,7%/tháng. Theo khoản 
3 Điều 122 Luật BHXH năm 2014, việc xác định tiền lãi chậm đóng BHXH đối 
với doanh nghiệp A trong tháng 01 năm 2016 (tháng n) như sau: 

- Trong tháng 01 năm 2016: Doanh nghiệp A ngoài việc phai đóng đủ số 
tiền chậm đóng lũỵ ké đến cuối tháng 11 năm 2015 (tháng n-2) là 600 triệu đồng, 
còn phải nộp sô tiên lãi băng 02 lân mức lãi suât đâu tư quỳ BHXH bình quân của 
năm 2015 tính trên số tiền chậm đóng 600 triệu đồng, số tiền lãi phải nộp phát 
sinh trong tháng 01 năm 2016 là 8,4 triệu đồng (600 triệu đồng X 2 X 0,7%). 

- Đối với sổ tiền chậm đóng 100 triệu đồng phát sinh trong tháng 12 năm 
2015: Trường họp doanh nghiệp A nộp đủ trong tháng 01 năm 2016 thì không 
tính lãi; trường hợp doanh nghiệp A không nộp hoặc nộp không đủ, thì số tiền 
chưa nộp được chuyển sang tháng sau (tháng 02 năm 2016) để tính lãi. 

- Tổng số tiền lãi chậm đóng BHXH phải thu của doanh nghiệp A lũy kế 
đến cuối tháng 01 năm 2016 là 58,4 triệu đồng, gồm: 50 triệu đồng của tháng 12 
năm 2015 mang sang và 8,4 triệu đồng phát sinh trong tháng 01 năm 2016. 
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4. Hằng tháng, cơ quan BHXH có trách nhiệm gửi thông báo kết quả đóng 
BHXH, bảo hiếm y tế, bảo hiếm thất nghiệp cho người sử dụng lao động theo 
hướng dẫn của BHXH Việt Nam, trong đó ghi rõ số tiền chậm đóng BHXH, bảo 
hiếm y tế, bảo hiếm thất nghiệp và tiền lãi chậm đóng (nếu có). 

Điều 6. Chi trả lưong hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp thất nghiệp theo 
phương thức ký hợp đồng vói tổ chức làm đại lý chi trả 

1. Hằng tháng, cơ quan BHXH chuyển tiền vào tài khoản của tổ chức làm 
đại lý chi trả để tổ chức làm đại lý chi trả tự rút tiền từ tài khoản của mình và 
thực hiện chi trả cho người thụ hưởng theo các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký. 

2. Tổ chức làm đại lý chi trả chịu trách nhiệm chi trả đúng, đủ, kịp thời và 
bảo đảm an toàn tiền mặt trong việc chi trả đến người thụ hưởng. 

3ể Trong thời gian thực hiện hợp đồng chi trả đã ký, cơ quan BHXH có 
trách nhiệm cử cán bộ kiểm tra, giám sát việc chi trả. Việc thanh toán chi phí chi 
trả của cơ quan BHXH cho tố chức làm đại lý chi trả thực hiện theo quy định tại 
khoản 3 Điều 8 Thông tư này. 

Điều 7. Quản lý và sử dụng kỉnh phí dành cho khám bệnh, chữa bệnh 
bảo hiểm y tế chưa sử dụng hết từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 
tháng 12 năm 2020 

1. Đối vớiBHXH Việt Nam: 

a) Khi thẩm định quyết toán năm đối với quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo 
hiểm y tế của BHXH cấp tỉnh, có trách nhiệm ghi rõ trong biên bản thẩm định 
quyết toán khoản 20% kinh phí dành cho khám bệnh, chữa bệnh bảo hiếm y tể 
chưa sử dụng hết (nếu có) được sử dụng tại địa phương theo quy định tại điểm b 
khoản 4 Điều 6 Nghị định sổ 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo 
hiểm y tế (sau đây viết tắt là khoản 20% được sử dụng tại địa phương); 

b) Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam 
thông qua báo cáo quyết toán năm của quỹ bảo hiếm y tế, phải có văn bản gửi úy 
ban nhân dân cấp tỉnh, đồng gửi Sở Y tế và Sở Tài chính thông báo khoản 20% 
được sử dụng tại địa phương; đồng thời chuyển toàn bộ phần kinh phí này cho 
BHXH cấp tỉnh để sử dụng theo quyết định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

c) Tổng hợp số kinh phí đã sử dụng theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 
Điều này vào quyết toán quỹ bảo hiếm y tế. 

2. Đối với Sở Y tế: 

a) Căn cứ thông báo của BHXH Việt Nam về số kinh phí chưa sử dụng 
hết được sử dụng tại địa phương, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và 
BHXH cấp tỉnh xây dựng kế hoạch sử dụng theo thứ tự un tiên quy định tại 
điểm a khoản 3 Điều 35 sửa đổi, bổ sung của Luật bảo hiểm y tế, trình Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 
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b) Chủ trì, phối hợp với BHXH cấp tỉnh kiểm tra việc quản lý, sử dụng 
kinh phí mua trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyên tại các đơn vị. 

3. Đối với BHXH cấp tỉnh: 

a) Khi nhận được quyết định phê duyệt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh, thực hiện như sau: 

- Trường họp hỗ trợ Quỹ khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo: Chuyên 
kinh phí vào tài khoản của Quỹ khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo đe quản 
lý và sử dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 33/2013/TTLT-BYT-BTC 
ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Y té, Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức thực 
hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg 
ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh 
cho người nghèo; đồng thời, tống họp số kinh phí đã chuyển vào qưyêt toán chi 
quỳ bảo hiểm y tế của tỉnh (chi tiết khoản 20% được sử dụng tại địa phương); 

- Trường hợp hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng: 
Căn cứ danh sách đối tượng được hỗ trợ và số tiền hỗ trợ, lập chứng từ hạch 
toán ghi thu tiền đóng bảo hiểm y tế, đồng thời quyết toán chi quỹ bảo hiểm y tế 
của tỉnh (chi tiết khoản 20% được sử dụng tại địa phương); 

- Trường hợp mua trang thiết bị y tế; mua phương tiện vận chuyển người 
bệnh ở tuyến huyện: Chuyến kinh phí vào tài khoản tiền gửi của đơn vị được 
phân bố kinh phí theo tiến độ mua sam tài sản theo quy định của pháp luật về 
đấu thầu; sau khi hoàn thành việc thanh quyết toán, tống hợp vào quyết toán chi 
quỹ bảo hiểm y tế của tỉnh (chi tiết khoản 20% được sử dụng tại địa phương). 

b) Phối hợp với Sở Y tế kiểm tra việc sử dụng kinh phí tại các đơn vị 
được phân bổ kinh phí, bảo đảm đúng mục đích, công khai, minh bạch; 

c) Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ghi trong thông báo của BHXH 
Việt Nam theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, phần kinh phí được để lại 
địa phương chưa sử dụng hoặc không sử dụng hết, BHXH cấp tỉnh chịu trách 
nhiệm thu hồi và chuyển về BHXH Việt Nam để nộp vào quỹ dự phòng. 

4. Đối với BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: 

Trường hợp quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với quân nhân, 
công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu lớn hơn số chi khám bệnh, chữa 
bệnh và chi phí vận chuyển trong năm: Sau khi Hội đồng quản lý BHXH Việt 
Nam thông qua báo cáo quyết toán năm của BHXH Việt Nam, phần kinh phí 
chưa dùng hết được sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 
70/2015/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân 
dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu; tổng hợp vào quyết toán chi 
khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. 

6 



5. Các đơn vị được phân bổ kinh phí mua trang thiết bị y tế, phương tiện 
vận chuyển người bệnh có trách nhiệm: 

a) Thực hiện quản lý và sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật về 
mua sắm tài sản và hạch toán vào nguồn kinh phí khác của đơn vị theo quy định 
của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật; 

b) Quyết toán số kinh phí được cấp với BHXH cấp tỉnh; riêng các đơn vị 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quyết toán với BHXH 
Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an. 

Chương III 
CHI PHÍ QUẢN LÝ BẢO HIẺM XÃ HỘI, 

BẢO HIẺM Y TÉ, BẢO HIẺM THÁT NGHIỆP 

Điều 8. Chi phí quản lý đối với BHXH Việt Nam 

1. Căn cứ nội dung và mức chi phí quản lý quy định tại Điều 9 (trừ nội 
dung chi quy định tại khoản 9) và Điều 10 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg, 
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam trên cơ sở tiêu chuẩn, định mức, 
chế độ do Nhà nước quy định đế tổ chức thực hiệnề 

2. Phương pháp phân bổ khoản chi phí thu BHXH tự nguyện, thu bảo 
hiểm y tế của người tham gia theo hộ gia đình, của học sinh, sinh viên đang theo 
học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (chi phí thu) theo 
quy định tại điểm a khoản 5 Điều 9 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg: 

a) Mức chi phí thu bình quân toàn ngành bằng 7% số tiền đóng của người 
tham gia; BHXH Việt Nam thực hiện như sau: 

- Trích 75% trên mức chi phí thu bình quân toàn ngành để chi thù lao cho 
tổ chức làm đại lý thu. Căn cứ tình hình thực tế của từng địa phương, Tống 
Giám đốc BHXH Việt Nam có trách nhiệm quy định mức chi thù lao theo tỷ lệ 
% trên số thu đối với từng nhóm đối tượng tham gia và của từng tỉnh, thành phố 
để BHXH cấp tỉnh thanh toán cho đại lý thu; 

- Còn lại 25% trên mức chi phí thu bình quân toàn ngành được để lại cho 
ngành BHXH để sử dụng chi phí cho việc đào tạo, tập huấn công tác thu, kiếm 
tra đại lý thu. BHXH Việt Nam phân bổ cho BHXH các tỉnh, thành phố và các 
đơn vị có liên quan đế tố chức thực hiện. 

b) Cơ quan BHXH căn cứ số tiền và danh sách tham gia do đại lý thu nộp 
để chi trả chi phí thù lao cho đại lý thu; số tiền chi trả tương ứng mức chi thù lao 
theo tỷ lệ % trên số thu do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định. 

c) Cơ quan BHXH có trách nhiệm cung cấp mẫu biểu để tổ chức làm đại 
lý thu tự in ấn phục vụ cho việc lập danh sách người tham gia. 
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3. Phương pháp phân bổ khoản chi phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 
và trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 4 và điểm b khoản 5 Điều 
9 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg: 

a) Mức chi phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp thất nghiệp 
(mức chi phí chi trả) bình quân toàn ngành bằng 0,78% tổng số tiền chi trả các 
chế độ; BHXH Việt Nam thực hiện như sau: 

- Trích 63% trên mức chi phí chi trả bình quân toàn ngành chuyển cho tố 
chức làm đại lý để chi phí cho các nội dung quy định tại điếm c Khoản này. 
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam có trách nhiệm quy định mức chi phí chi trả 
theo tỷ lệ % trên số tiền chi trả cho từng tỉnh, thành phố để BHXH cấp tỉnh 
thanh toán cho tổ chức làm đại lý chi trả. 

- Còn lại 37% trên mức chi phí chi trả bình quân toàn ngành để lại cho 
ngành BHXH sử dụng chi phí cho việc chi trả (gồm: In ấn biếu mẫu, phiếu lĩnh 
lương hưu, danh sách chi trả; bảo quản, lưu trữ hồ sơ người thụ hưởng; kiếm tra, 
giám sát việc chi trả; làm đêm, thêm giờ; hỗ trợ công chức, viên chức và người 
lao động có liên quan trong những ngày chi trả). BHXH Việt Nam phân bố cho 
BHXH các tỉnh, thành phố và đơn vị có liên quan đế tố chức thực hiện. 

b) Cơ quan BHXH căn cứ số tiền mà tổ chức làm đại lý chi trả cho người 
thụ hưởng, thực hiện chuyến chi phí chi trả vào tài khoản của tổ chức làm đại lý 
(không thanh toán bằng tiền mặt); số tiền chuyến tương ứng mức chi phí chi trả 
theo tỷ lệ % trên số tiền chi trả do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định. 

c) Tố chức làm đại lý chi trả tự quyết định và chịu trách nhiệm về việc sử 
dụng chi phí cho việc chi trả, gồm: Mua sắm két sắt, máy đếm tiền, bao gói đựng 
tiền, máy phát số thứ tự (nếu có); thuê phương tiện vận chuyến tiền, địa điếm chi 
trả, lực lượng bảo vệ; chi phí chuyển tiền, phí rút tiền mặt, phí dịch vụ chuyển tiền 
vào tài khoản của người thụ hưởng; chi phí làm thẻ ATM cho người thụ hưởng có 
yêu cầu thanh toán qua ngân hàng; thù lao cho việc chi trả; chi nước uống tại các 
điếm chi trả và quản lý người thụ hưởng trên địa bàn; chi phí khác. 

4. Phương thức chi bố sung thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động từ quỳ bô sung thu nhập theo quy định tại điếm b khoản 1 Điều 
10 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg: 

a) Cơ quan BHXH thực hiện chi bổ sung thu nhập theo tháng hoặc quý 
cho công chức, viên chức và người lao động tối đa không quá 60% mức chi bố 
sung thu nhập thực tế bình quân theo tháng hoặc quý của năm trước liền kề. 
Riêng năm 2016, mức chi bố sung thu nhập cho công chức, viên chức và người 
lao động theo tháng hoặc quý do thủ trưởng đơn vị quyết định nhưng tối đa 
không quá 60% quỹ tiền lương theo tháng hoặc quý trong năm. 

b) Sau khi quyết toán năm được duyệt, cơ quan BHXH xác định sổ kinh 
phí tiết kiệm chi phí quản lý và phần dành trích lập quỹ bổ sung thu nhập theo 
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quy chế chi tiêu nội bộ của ngành để thanh toán, chi bổ sung thu nhập cho công 
chức, viên chức và người lao động theo nguyên tắc: 

- Trường hợp số kinh phí tiết kiệm dành trích lập quỹ bổ sung thu nhập 
theo quy định lớn hơn số đã chi bổ sung thu nhập cho công chức, viên chức và 
người lao động, cơ quan BHXH tiếp tục chi bổ sung thu nhập cho công chức, 
viên chức và người lao động theo quy chế chi tiêu nội bộ của ngành; 

- Trường hợp số kinh phí tiết kiệm dành trích lập quỹ bổ sung thu nhập 
theo quy định nhỏ hom số đã chi bổ sung thu nhập cho công chức, viên chức và 
người lao động, cơ quan BHXH sử dụng nguồn dự phòng quỹ bổ sung thu nhập 
để bù đắp. Trường hợp nguồn quỹ bổ sung íhu nhập không đủ thì trừ vào số kinh 
phí tiết kiệm dành trích lập quỹ bổ sung thu nhập của năm sau. 

Điều 9ể Chi phí quản lý đối với BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an 
1. Nội dung chi: 
a) Chi tuỵên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; cải cách 
thủ tục hành chính; quản lý người tham gia, người thụ hưởng BHXH, bảo hiểm 
y tế, bảo hiểm thất nghiệp; chi công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và chi hiện 
đại hóa hệ thống quản lý: Thực hiện theo nội dung chi có liên quan quy định tại 
các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 8 và 11 Điều 9 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg; 

b) Chi phục vụ công tác thu BHXH tự nguyện; thu bảo hiểm y tể của học 
sinh, sinh viên hệ dân sự đang theo học tại cơ sở giáo dục do Bộ Quốc phòng, 
Bộ Công an quản lý: Mức chi bàng 7% số thu của người tham gia, trừ số thu do 
ngân sách nhà nước và các tổ chức, cá nhân hỗ trợ; trong đó mức chi thù lao cho 
tổ chức làm đại lý thu bằng 75% mức chi phí thu; 

c) Chi phí chi trả các ché độ BHXH bằng 0,78% số tiền chi trả (trừ các 
khoản chi: phí khám giám định; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; hỗ trợ phòng 
ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ chuyển đôi 
nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm 
việc; đóng bảo hiêm y tê); trong đó mức chi cho tô chức làm đại lý chi trả băng 
63% mức chi phí chi trả; 

d) Chi phí chuyển tiền trả cho Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại; 
đ) Chi phí in ấn, phô tô tài liệu, biểu mẫu, thông báo, báo cáo; 
e) Chi trang phục y tế theo quy định của Bộ Y tế cho giám định viên bảo 

hiểm y tế làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, định mức 02 bộ/người/năm; 
g) Chi hỗ trợ cước phí điện thoại cho một số chức danh và vị trí công tác 

trong BHXII Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an, ngoài đối tượng được trang 
bị điện thoại cố định tại nhà riêng, trang bị điện thoại di động theo quy định của 
pháp luật, tối đa không quá 250.000 đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể và đôi 
tượng hỗ trợ do Giám đốc BHXH Bộ Quốc phòng, Giám đốc BHXH Bộ Công 
an quyết định trong phạm vi nguồn chi phí quản lý được sử dụng; 
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h) Chi hỗ trợ các đom vị đầu mối thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong 
việc phối hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách, chế độ BHXH, bảo hiếm 
y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ 
Công an: Mức chi hỗ trợ cụ thể hằng năm do Giám đốc BHXH Bộ Quốc phòng, 
Giám đốc BHXH Bộ Công an trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ 
Công an quyết định trong phạm vỉ nguồn chi phí quản lý được sử dụng. 

Các đơn vị đầu mối được hỗ trợ thực hiện quản lý và sử dụng kinh phí 
theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành; kết thúc năm ngân sách, các đơn vị có 
trách nhiệm quyết toán với BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an; chứng 
từ chi tiêu được lưu tại đơn vị sử dụng kinh phí; 

i) Chi các hoạt động phối hợp tổ chức thu, chi trả các chế độ BHXH, bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, gồm: Chế độ công tác phí, làm đêm, thêm giờ, 
chi phí xăng xe hoặc thuê phương tiện; 

k) Chi thường xuyên cho lao động hợp đồng do Giám đốc BHXH Bộ 
Quốc phòng, Giám đốc BHXH Bộ Công an thực hiện giao kết hợp đồng lao 
động theo quy định của pháp luật (nếu có), gồm: Chi tiền lương, phụ cấp lương, 
các khoản đóng góp theo lương; chi quản lý hành chính; 

1) Chi không thường xuyên, gồm: 

- Chi nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Thực hiện theo quy định của pháp 
luật về chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 

- Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo chương trình 
của Nhà nước: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định của pháp luật về 
quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước; 

- Chi phí thuê mướn; chi phí thực hiện hợp đồng thuê khoán công việc 
hoặc hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động đối với những 
công việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên; 

- Chi học tập, trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài và đón tiếp khách nước 
ngoài vào làm việc tại Việt Nam về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế trong quân đội, công an, cơ yếu do cấp có thẩm CỊuyền quyết định: Nội 
dung và mức chi thực hiện theo quy định của pháp luật về chế độ công tác phí 
cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân 
sách nhà nước bảo đảm kinh phí, chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào 
làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt 
Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước; 

- Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật. 

2ệ Trong phạm vi nguồn chi phí quản lý được sử dụng, đơn vị thực hiện 
các biện pháp tiết kiệm kinh phí, số kinh phí tiết kiệm được sử dụng theo quy 
định tại Điều 10 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg (áp dụng đối với tổ chức 
BHXH là đơn vị dự toán độc lập, có con dấu, tài khoản và tổ chức bộ máy kế 
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toán riêng theo quy định của pháp luật về kế toán). Riêng việc trích lập quỹ bổ 
sung thu nhập và quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện như sau: 

a) Trích lập quỹ bổ sung thu nhập tối đa không quá 01 lần quỹ tiền lương 
cấp bậc quân hàm, ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp (trừ phụ cấp làm 
đêm, làm thêm giờ) của cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng 
trong đơn vị để chi bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và người 
lao động trong năm và dự phòng chi bô sung thu nhập năm sau. Việc chị bô 
sung thu nhập theo nguyên tắc phải gắn với hiệu quả, kết quả công việc của từng 
người và thực hiện chi trả theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư này; 

b) Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa không quá 03 tháng tiền 
lương và thu nhập thực tế trong năm của cán bộ, công chức, viên chức và lao 
động họp đồng trong đom vị để sử dụng theo các nội dung quy định tại điểm c 
khoản 1 Điều 10 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg. 

3. Kết thúc năm ngân sách, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an 
có trách nhiệm quyết toán phần chi phí quản lý do BHXH Việt Nam cấp và tổng 
hợp trong báo cáo quyết toán thu, chi BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp của đơn vị, gửi BHXH Việt Nam trước ngày 31 tháng 5 hăng năm. 

4. BHXH Bộ Quổc phòng, BHXH Bộ Công an có trách nhiệm xây dựng 
quy chế chi tiêu nội bộ trên cơ sở nội dung và mức chi quy định tại Điều này và 
vận dụng chế độ chi tiêu tài chính hiện hành phù hợp với hoạt động của đơn vị, 
trình Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành để tổ chức thực hiện. 

Điều 10. Chi phí quản lý đối vói tổ chức bảo hiểm thất nghiệp 

1 ẵ Nội dung và mức chi: 

a) Chi tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất 
nghiệp; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiêm thất nghiệp; 
cải cách thủ tục hành chính về bảo hiểm thất nghiệp; chi mua sắm hiện đại hóa 
hệ thống quản lý: Thực hiện theo nội dung chi có liên quan quy định tại các 
khoản ỉ, 2, 3, 8 và 11 Điều 9 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg; 

b) Chi phỉ in ấn, phô tô tài liệu, biểu mẫu, thông báo, báo cáo; 

c) Chi phí bảo quản, lưu trữ tài liệu có liên quan về bảo hiểm thất nghiệp; 

d) Chi hỗ trợ cơ quan lao động-thương binh và xã hội, cơ quan có liên quan 
trong việc giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, thanh tra, kiểm tra và các 
nhiệm vụ liên quan về bảo hiểm thất nghiệp. Mức hỗ trợ cụ thể do thủ trưởng đơn 
vị quyết định trong phạm vi nguồn chi phí quản lý được sử dụng; 

đ) Đối với công chức, viên chức thường xuyên phải đi kiếm tra, xác minh 
hồ sơ đối tượng đăng ký thất nghiệp, hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại khu dân cư 
mà tự túc bàng phương tiện cá nhân và không thuộc phạm vi thanh toán chế độ 
công tác phí theo quỵ định, thì được hỗ trợ theo phương thức khoán tiền tự túc 
phương tiện (gồm tiền nhiên liệu, khấu hao xe và chi phí gửi xe) tối đa không 
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quá 01 lần mức lương cơ sở/người/tháng. Mức khoán cụ thể do thủ trưởng đơn 
vị quyết định trong phạm vi nguồn chi phí quản lý được sử dụng; 

e) Chi phí chuyển tiền chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp cho Kho bạc 
Nhà nước, ngân hàng thương mại; 

g) Chi hoạt động phối hợp kiểm tra, giám sát việc giải quyết chế độ bảo 
hiểm thất nphiệp và các nhiệm vụ liên quan về bảo hiểm thất nghiệp: Hỗ trợ 
công tác phối hợp chỉ đạo, chế độ công tác phí, làm đêm, thêm giờ, chi phí xăng 
xe hoặc thuê phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; 

h) Chi thường xuyên hoạt động bộ máy của bộ phận nghiệp vụ về bảo 
hiểm thất nghiệp theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, gồm: Chi tiền lương, 
phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo lương; chi quản lý hành chính; 

i) Chi không thường xuyên, gồm: 

- Chi nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Thực hiện theo quy định của pháp 
luật về chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 

- Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo chương trình 
của Nhà nước: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định của pháp luật về 
quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước; 

- Chi phí thuê mướn; chi phí thực hiện hợp đồng thuê khoán công việc 
hoặc hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động đối với những 
công việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên; 

- Chi học tập, trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài và đón tiếp khách nước 
ngoài vào làm việc tại Việt Nam về thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp 
do cấp có thẩm quyền quyết định; 

- Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật. 

2. Quản lý và sử dụng kinh phí: 

a) Căn cứ dự toán được giao, các đơn vị quản lý và sử dụng kinh phí để 
thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương 
binh và Xã hội và nội dung chi theo quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Khi nhận được kinh phí do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cấp, 
kể cả phần kinh phí chi tiền lương đối với người lao động thực hiện chính sách 
bảo hiểm thất nghiệp bàng 1,8 lần so với chế độ tiền lương đối với cán bộ, công 
chức, viên chức do Nhà nước quy định (nếu có), hạch toán vào nguồn thu sự 
nghiệp của đơn vị và tự chủ sử dụng theo quy định của pháp luật về cơ chế tự 
chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; 

c) Kết thúc năm ngân sách, các đơn vị có trách nhiệm lập và gửi báo cáo 
quyết toán năm theo quy định của Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, gửi Bộ 
Lao động-Thương binh và Xã hội trước ngày 31 tháng 3 hằng năm để xét duyệt, 
tổng hợp quyết toán với BHXH Việt Nam. 
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3. Phân bổ dự toán, chuyển kinh phí, tổng họp quyết toán: 

a) Phân bổ dự toán: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn 
bản giao dự toán chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp của BHXH Việt Nam, Bộ 
Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện xong việc phân bổ, giao dự toán và 
công khai định mức phân bổ dự toán cho các đơn vị theo quy định hiện hành; 

b) Chuyển kinh phí: Căn cứ số tiền do BHXH Việt Nam cấp để chuyển 
vào tài khoản tiền gửi của các đơn vị theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị 
định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; 

c) Tổng hợp quyết toán: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách 
nhiệm xét duyệt quyết toán năm về chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp của các 
đơn vị và thông báo kêt quả xét duyệt quyêt toán cho các đơn vị; tông hợp và lập 
báo cáo quyết toán năm theo quy định của Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 
hiện hành, gửi BHXH Việt Nam trước ngày 31 tháng 5 hằng năm. 

Chương IV 
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Đối vói sổ tiền ngân sách địa phương hỗ trợ quỹ bảo hiểm thất nghiệp 
theo quy định tại Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2009 của 
Bộ Tài chính hướng dân chê độ tài chính đôi với quỹ bảo hiêm thât nghiệp đên 
cuối năm 2014 còn thừa hoặc thiếu, được xử lý như sau: 

a) Trường hợp số tiền Sở Tài chính đã cấp lớn hơn số phải hỗ trợ theo quy 
định, BHXH Việt Nam trích từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp chuyển về cho BHXH 
cấp tỉnh để nộp tựả ngân sách địa phương; 

b) Trường" Ịiợp số tiền Sở Tài chính đã cấp nhỏ hơn số phải hỗ trợ theo 
quy định, BHXH cấp tỉnh tổng hợp số thiếu, gửi Sở Tài chính để trình cấp có 
thẩm quyền phê duyệt cấp bổ sung cho quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 

2. Đối với các khoản chậm đóng bảo hiểm thất nghiệp của đơn vị sử dụng 
lao động đến cuối năm 2014 (nếu có), cơ quan BHXH yêu cầu đơn vị sử dụng 
lao động nộp đủ theo quy định; ngân sách nhà nước không hỗ trợ quỹ bảo hiểm 
thất nghiệp đối với trường hợp này. Từ năm 2015, việc hỗ trợ của ngân sách nhà 
nước đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị 
định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp và do ngân 
sách trung ương bảo đảm. 

3. Đổi với BHXH cấp tỉnh chưa thực hiện xong việc đổi mới phương thức 
chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp hằng tháng qua tổ chức 
dịch vụ công ích của Nhà nước theo quy định tại điểm 3 Mục III Điều 1 Quyết 
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định số 1215/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2020, thì tiếp tục 
thực hiện theo phương thức chi trả hiện hành. Chậm nhất đến cuối năm 2016, 
phải thực hiện xong việc chuyển sang phương thức chi trả qua tố chức dịch vụ 
công ích của Nhà nước theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam nhằm đảm bảo tính 
thống nhất, chuyên nghiệp và an toàn trong việc chi trả. 

Điều 12. Hiệu lực thi hành • • 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 3 năm 2016 và áp 

dụng từ năm ngân sách 2016. 

2. Thông tư số 134/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Bộ Tài 
chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 
04/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản 
lý tài chính đối với BHXH Việt Nam và Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20 
tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo 
hiểm thất nghiệp hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. 

Điều 13. Tổ chức thưc hiên • • 

Cơ quan, đơn vị quy định tại Thông tư này và cơ quan, tể chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này. 

TronẸ quá trình thực hiện có vướpg mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ 
Tài chính để xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Thù tữớng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- ƯBND các tinh, thành phố trực thuộc TW; 
- 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 Uỷ ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia; 
- Kiềm toán Nhà nước; 
- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- BHXH Bộ Quoc phòng, BHXH Bộ Cong an; 
- Sở Tài chính, BHXH, trung tâm dịch vụ việc làm 
các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Cục Kiểm trạ văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ; 
- Cổng TTĐT Bọ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, HCSN. (330b) 
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