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CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 05/2014/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2014 
 

NGHỊ ĐỊNH 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  

và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
 

 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; 
Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 
Điều 1. Vị trí và chức năng 
1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng tổ 

chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự 
nguyện, bảo hiểm y tế; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử 
dụng các quỹ: Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất 
nghiệp (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội), bảo hiểm y tế theo quy định của 
pháp luật. 

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội, của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế, của Bộ 
Tài chính về chế độ tài chính đối với các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 
1. Trình Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 
2. Trình Thủ tướng Chính phủ chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam; kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm về hoạt động của Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam; đề án bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế sau khi được Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông qua; tổ chức 
thực hiện chiến lược, kế hoạch, đề án sau khi được phê duyệt. 

3. Trách nhiệm và quan hệ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với các Bộ quản 
lý nhà nước về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chế độ tài chính đối với 
các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: 
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a) Đối với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Đề xuất với Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về bảo hiểm 
xã hội; kiến nghị thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện bảo 
hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; chịu sự thanh tra, kiểm tra của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về 
bảo hiểm xã hội; báo cáo định kỳ 6 tháng một lần và báo cáo đột xuất với Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm 
xã hội; tình hình thu, chi và quản lý, sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội; 

b) Đối với Bộ Y tế: Đề xuất với Bộ Y tế xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, 
chính sách về bảo hiểm y tế; tham gia với Bộ Y tế trong việc xác định mức đóng, 
phạm vi quyền lợi, mức hưởng của người khám, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y 
tế và cơ chế chi trả chi phí khám, chữa bệnh; giá dịch vụ y tế, danh mục thuốc, vật 
tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y 
tế; kiến nghị với Bộ Y tế thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực 
hiện bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; chịu sự thanh tra, kiểm tra của Bộ 
Y tế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; báo cáo 
định kỳ 6 tháng một lần và báo cáo đột xuất với Bộ Y tế về tình hình thực hiện chế 
độ, chính sách bảo hiểm y tế; tình hình thu, chi và quản lý, sử dụng các quỹ bảo 
hiểm y tế; 

c) Đối với Bộ Tài chính: Đề xuất với Bộ Tài chính xây dựng, sửa đổi, bổ sung 
chế độ tài chính đối với các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và cơ chế tài chính 
áp dụng đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam; chịu sự thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài 
chính trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tài chính đối với 
các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; báo cáo định kỳ 6 tháng một lần và báo 
cáo đột xuất với Bộ Tài chính về tình hình thu, chi và quản lý, sử dụng các quỹ bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

4. Ban hành văn bản hướng dẫn về thủ tục, chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện 
việc giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thu, chi bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; ban hành các văn bản cá 
biệt và văn bản quản lý nội bộ ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

5. Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, 
chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và tổ chức khai thác, đăng 
ký, quản lý các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định 
của pháp luật. 

6. Ban hành mẫu sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và tổ chức việc cấp sổ 
bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm theo quy 
định của pháp luật. 
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7. Tổ chức thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các cơ 
quan, đơn vị, tổ chức, người sử dụng lao động và cá nhân theo quy định của pháp 
luật. Tiếp nhận các khoản kinh phí từ ngân sách nhà nước chuyển sang để chi các 
chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. 

8. Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản; tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất; dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai 
sản và sau khi điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; khám, chữa bệnh theo 
quy định của pháp luật. 

9. Tổ chức chi trả lương hưu; trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trợ 
cấp ốm đau; trợ cấp thai sản; trợ cấp mất sức lao động; trợ cấp dưỡng sức phục hồi 
sức khỏe sau ốm đau, thai sản và sau khi điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp; trợ cấp tử tuất; chi phí khám, chữa bệnh đầy đủ, thuận tiện, đúng thời hạn.  

10. Tổ chức thu bảo hiểm thất nghiệp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người 
sử dụng lao động và người lao động; tổ chức chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học 
nghề, hỗ trợ tìm việc làm, đóng bảo hiểm y tế cho người được hưởng trợ cấp thất 
nghiệp theo quy định của pháp luật. 

11. Quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bao gồm: quỹ 
hưu trí, tử tuất; quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quỹ ốm đau, thai sản; quỹ 
bảo hiểm xã hội tự nguyện; quỹ bảo hiểm thất nghiệp; quỹ bảo hiểm y tế theo 
nguyên tắc tập trung thống nhất, công khai, minh bạch, đúng mục đích theo quy 
định của pháp luật; tổ chức hạch toán các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thành 
phần theo quy định của pháp luật. 

12. Tổ chức ký hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng với các cơ sở khám, 
chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật; kiểm tra thủ tục, chất 
lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; kiểm tra, đánh giá việc chỉ định điều trị, sử 
dụng thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế cho người bệnh; 
kiểm tra, xác định chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; bảo vệ quyền lợi người 
tham gia bảo hiểm y tế và chống lạm dụng chế độ bảo hiểm y tế; giới thiệu người 
lao động và thân nhân người lao động đi giám định mức suy giảm khả năng lao 
động tại Hội đồng Giám định y khoa theo quy định của pháp luật. 

13. Tổ chức ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế và đại lý chi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng 
quy định của pháp luật. 

14. Chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với Bảo hiểm xã hội Bộ 
Quốc phòng, Bộ Công an; phối hợp với Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bộ Công 
an quản lý việc thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an. 
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15. Kiểm tra việc ký hợp đồng, việc đóng, trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 
đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, cá nhân, cơ sở khám, chữa 
bệnh; từ chối việc đóng và yêu cầu chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế không đúng quy định của pháp luật. 

16. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố 
cáo hoặc có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Tòa án bảo vệ lợi ích công 
cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

17. Thực hiện hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định 
của pháp luật. 

18. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên 
chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp 
công lập; quyết định luân chuyển, nghỉ hưu, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 
viên chức; tuyển dụng, sử dụng và chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, 
viên chức thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

19. Quản lý tài chính, tài sản của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam và tổ 
chức thực hiện công tác thống kê, kế toán về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo 
quy định của pháp luật. 

20. Quyết định và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam theo mục tiêu, yêu cầu, chương trình, kế hoạch cải cách 
hành chính nhà nước của Chính phủ và sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; 
thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế. 

21. Lưu trữ hồ sơ của đối tượng tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.  

22. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin 
trong thống kê và quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.  

23. Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế. 

24. Định kỳ 6 tháng, báo cáo Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam về 
tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hàng năm, báo cáo Chính phủ 
về tình hình quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.  

25. Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng 
các chế độ, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi người lao động, 
người sử dụng lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu. Cung cấp đầy đủ và 
kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền. 
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26. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, 
tổ chức xã hội ở Trung ương và địa phương, với các bên tham gia bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.  

27. Phối hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc 
kiểm tra, thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; 
kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

28. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ giao. 

Điều 3. Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam  
1. Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Hội đồng 

quản lý) giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và giám sát việc thực hiện 
chế độ, chính sách và thu, chi, quản lý, sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

2. Hội đồng quản lý gồm đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, 
Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và thành viên 
khác do Chính phủ quy định.  

3. Hội đồng quản lý có Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực và các thành viên do 
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ; nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản lý là 5 năm. 

4. Hội đồng quản lý có Văn phòng giúp việc. Nhiệm vụ cụ thể của Văn phòng 
giúp việc do Hội đồng quản lý quy định. 

5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý: 
a) Chỉ đạo xây dựng và thông qua chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm về thực hiện các chế độ bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế, đề án bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; giám sát, kiểm tra Tổng 
Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Giám đốc) thực hiện 
chiến lược, kế hoạch, đề án sau khi được phê duyệt; 

b) Giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thu, chi, quản lý và sử dụng các 
quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế để bảo đảm an toàn quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; 
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c) Thông qua dự toán hàng năm về thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; 

d) Thông qua quyết toán hàng năm về thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
y tế, báo cáo Bộ Tài chính theo quy định hiện hành; 

đ) Quyết định hình thức đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo đề 
nghị của Tổng Giám đốc; 

e) Thành viên của Hội đồng quản lý là đại diện của Bộ, ngành chịu trách 
nhiệm báo cáo về những nội dung liên quan với Bộ trưởng Bộ, ngành đó; 

g) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung 
chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chiến lược phát 
triển của ngành, kiện toàn hệ thống tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ chế 
quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; 

h) Đề nghị Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng 
Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Điều 4. Chế độ làm việc của Hội đồng quản lý 
1. Hội đồng quản lý làm việc theo chế độ tập thể; họp thường kỳ 3 tháng một 

lần để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn quy định 
tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định này. Đối với một số vấn đề không nhất thiết phải 
thảo luận tại cuộc họp thì Chủ tịch Hội đồng quản lý gửi văn bản lấy ý kiến từng 
thành viên Hội đồng quản lý. Hội đồng quản lý có thể họp bất thường để giải 
quyết những vấn đề cấp bách khi Chủ tịch Hội đồng quản lý hoặc Tổng Giám đốc 
hoặc trên 50% tổng số thành viên Hội đồng quản lý đề nghị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản lý hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý được Chủ 
tịch Hội đồng quản lý ủy quyền có trách nhiệm triệu tập và chủ trì cuộc họp của 
Hội đồng quản lý. Nội dung và các tài liệu cuộc họp phải gửi đến các thành viên 
Hội đồng quản lý trước ngày họp ít nhất là 5 ngày làm việc. Các thành viên Hội 
đồng quản lý có trách nhiệm nghiên cứu, chuẩn bị để đóng góp ý kiến vào quá 
trình thảo luận và ra Nghị quyết của Hội đồng quản lý. 

3. Cuộc họp của Hội đồng quản lý được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba 
thành viên Hội đồng quản lý tham dự. Nghị quyết của Hội đồng quản lý phải 
được trên 50% tổng số thành viên Hội đồng quản lý biểu quyết tán thành. Đối với 
các thành viên vắng mặt được gửi lấy ý kiến tham gia bằng văn bản. Trường hợp 
số thành viên biểu quyết đồng ý và không đồng ý bằng nhau thì quyết định theo ý 
kiến của Chủ tịch Hội đồng quản lý. Những vấn đề chưa thống nhất ý kiến giữa 
các thành viên Hội đồng quản lý thì Chủ tịch Hội đồng quản lý báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ quyết định. Thành viên Hội đồng quản lý có quyền bảo lưu ý 
kiến của mình. 
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4. Khi bàn về nội dung công việc liên quan đến các Bộ, ngành và các đơn vị 
thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì Hội đồng quản lý mời lãnh đạo Bộ, ngành đó 
và Thủ trưởng đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự họp. Lãnh đạo các cơ 
quan, đơn vị liên quan được mời dự họp có quyền được phát biểu ý kiến, nhưng 
không tham gia biểu quyết. 

5. Nghị quyết của Hội đồng quản lý được gửi đến các thành viên Hội đồng 
quản lý và Tổng Giám đốc để tổ chức thực hiện. 

6. Thành viên Hội đồng quản lý có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc cung cấp 
thông tin, tài liệu về những nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Hội 
đồng quản lý. Tổng Giám đốc có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác 
các thông tin và tài liệu về những nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của 
Hội đồng quản lý theo yêu cầu của các thành viên Hội đồng quản lý. 

7. Hàng năm, Hội đồng quản lý báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và 
kết quả hoạt động của Hội đồng quản lý. 

8. Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản lý do Bảo hiểm xã hội Việt Nam bảo 
đảm. Địa điểm làm việc của Hội đồng quản lý, Phó Chủ tịch thường trực và Văn 
phòng giúp việc của Hội đồng quản lý do Bảo hiểm xã hội Việt Nam bố trí. Hội 
đồng quản lý sử dụng con dấu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để hoạt động.  

9. Các thành viên Hội đồng quản lý sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của 
Bộ, ngành mình để giúp việc. Thành viên Hội đồng quản lý được hưởng chế độ 
phụ cấp chức vụ theo quy định. 

Điều 5. Tổng Giám đốc  
1. Tổng Giám đốc là đại diện pháp nhân của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, do 

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Hội đồng 
quản lý. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
Hội đồng quản lý và thành viên Chính phủ được phân công phụ trách Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam về tổ chức thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản 
lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật 
và thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 2 Nghị định này.  

2. Giúp Tổng Giám đốc có các Phó Tổng Giám đốc; các Phó Tổng Giám đốc 
được Tổng Giám đốc phân công chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm 
trước Tổng Giám đốc về nhiệm vụ được phân công. Khi Tổng Giám đốc vắng mặt, 
một Phó Tổng Giám đốc được Tổng Giám đốc ủy nhiệm lãnh đạo, điều hành hoạt 
động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Các Phó Tổng Giám đốc do Thủ tướng 
Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Hội đồng quản lý và 
Tổng Giám đốc. 

Số lượng Phó Tổng Giám đốc không quá 04 người. 
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3. Chế độ làm việc và trách nhiệm, quyền hạn của Tổng Giám đốc: 
a) Tổng Giám đốc làm việc theo chế độ Thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập 

trung dân chủ; ban hành quy chế làm việc, chế độ thông tin, báo cáo của Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế đó; 

b) Tổng Giám đốc phân công hoặc ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc giải 
quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc phải chịu 
trách nhiệm về quyết định của Phó Tổng Giám đốc được phân công hoặc ủy quyền 
giải quyết; 

c) Tổng Giám đốc có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung quy định tại Khoản 5 
Điều 3 Nghị định này để báo cáo Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
xem xét thông qua và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản lý; 

d) Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra thâm hụt quỹ 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do quản lý, điều hành của mình trong việc thu nộp, 
chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế không đúng theo quy định của pháp luật; 

đ) Tổng Giám đốc quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh và quy trình bổ 
nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý trong hệ thống tổ chức Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Hệ thống tổ chức 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam được tổ chức và quản lý theo hệ thống dọc, tập 

trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, gồm có: 
1. Ở Trung ương là Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 
2. Ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh) trực thuộc Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam.  

3. Ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là Bảo hiểm xã hội huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội huyện) trực 
thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh.  

Điều 7. Cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở Trung ương 
1. Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. 
2. Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế. 
3. Ban Thu. 
4. Ban Tài chính - Kế toán. 
5. Ban Sổ - Thẻ. 
6. Ban Tuyên truyền. 
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7. Ban Hợp tác quốc tế. 
8. Ban Kiểm tra. 
9. Ban Thi đua - Khen thưởng. 
10. Ban Kế hoạch và Đầu tư. 
11. Ban Tổ chức cán bộ. 
12. Ban Pháp chế. 
13. Ban Đầu tư quỹ. 
14. Ban Dược và Vật tư y tế. 
15. Ban Kiểm toán nội bộ. 
16. Văn phòng (có đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh). 
17. Viện Khoa học bảo hiểm xã hội. 
18. Trung tâm Công nghệ thông tin. 
19. Trung tâm Lưu trữ. 
20. Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực 

phía Bắc. 
21. Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực 

phía Nam. 
22. Trường Đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội. 
23. Báo Bảo hiểm xã hội. 
24. Tạp chí Bảo hiểm xã hội. 
Các tổ chức quy định từ Khoản 1 đến Khoản 16 Điều này là các tổ chức giúp 

việc Tổng Giám đốc, các tổ chức quy định từ Khoản 17 đến Khoản 24 Điều này là 
các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. 

Tổng Giám đốc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, 
giao biên chế, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của 
người đứng đầu các tổ chức thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Trưởng phòng, 
Phó Trưởng phòng thuộc các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc. 

Số lượng cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam không quá 03 người. 

Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách 
chức Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng trực thuộc theo tiêu chuẩn chức 
danh do cơ quan có thẩm quyền ban hành và tuân thủ quy trình bổ nhiệm, miễn 
nhiệm cán bộ do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. 
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Điều 8. Bảo hiểm xã hội tỉnh  
1. Bảo hiểm xã hội tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở 

riêng; có các phòng chức năng trực thuộc. 
2. Tổng Giám đốc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế, bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc và quy định kinh phí 
hoạt động của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Số lượng Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh 
không quá 03 người, riêng đối với Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội không 
quá 04 người. 

3. Tổng Giám đốc quyết định thành lập, giải thể Bảo hiểm xã hội tỉnh trong 
trường hợp có quyết định sáp nhập, chia tách đơn vị hành chính cấp tỉnh của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền. 

4. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Trưởng 
phòng, Phó Trưởng phòng trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh theo tiêu chuẩn chức 
danh và quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam ban hành.  

5. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng cán bộ, 
công chức, viên chức, tài chính, tài sản thuộc phạm vi Bảo hiểm xã hội tỉnh quản 
lý theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Điều 9. Bảo hiểm xã hội huyện 
1. Bảo hiểm xã hội huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ 

sở riêng. 
2. Tổng Giám đốc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế và 

quy định kinh phí hoạt động của Bảo hiểm xã hội huyện; quyết định thành lập, giải 
thể Bảo hiểm xã hội huyện trong trường hợp có quyết định sáp nhập, chia tách đơn 
vị hành chính cấp huyện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, 
Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện; Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng các Tổ nghiệp vụ 
thuộc Bảo hiểm xã hội huyện theo tiêu chuẩn chức danh và quy trình bổ nhiệm, 
miễn nhiệm cán bộ do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Số 
lượng Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện không quá 03 người. 

4. Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện chịu trách nhiệm quản lý công chức, viên 
chức, tài chính, tài sản thuộc phạm vi Bảo hiểm xã hội huyện quản lý theo phân 
cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và của Bảo hiểm xã hội tỉnh. 

Điều 10. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2014. 
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2. Nghị định này thay thế Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam và Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2011 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP. 

Điều 11. Trách nhiệm thi hành  
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội 
đồng quản lý và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi 
hành Nghị định này./. 

 
TM. CHÍNH PHỦ  

THỦ TƯỚNG  
 

Nguyễn Tấn Dũng 
 


