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

 
Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp,  
bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 - 2024 

 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014 và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 
năm 2018; 

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị quyết số 09/2021/UBTVQH15 ngày 08 tháng 12 năm 2021 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 
nghiệp giai đoạn 2022 - 2024; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,  

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 - 2024. 
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Quyết định này quy định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội (bao gồm bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp), bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai 

đoạn 2022 - 2024. 

2. Đối tượng áp dụng bao gồm:  

a) Cơ quan, tổ chức trực tiếp thực hiện chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế: 

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam; 

- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân; 

- Cơ quan, tổ chức thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội được giao 

tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp và các nhiệm vụ liên quan 

đến quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo 

hiểm thất nghiệp. 

b) Các tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chi phí quản lý bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. 

Điều 2. Mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 

hiểm y tế giai đoạn 2022-2024 

1. Mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội (bao gồm bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp), bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 1 

Điều 1 Nghị quyết số 09/2021/UBTVQH15 ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội. 

2. Mức chi phí quản lý bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế 

bình quân giai đoạn 2022 - 2024 tối đa 3,5% tiền đóng bảo hiểm y tế, được trích từ 

quỹ bảo hiểm y tế; trong đó, năm 2022 tối đa 3,55%, năm 2023 tối đa 3,5% và 
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năm 2024 tối đa 3,45%. Dự toán chi phí quản lý bảo hiểm y tế hằng năm được xác 

định theo mức chi phí quy định tại khoản này tính trên dự toán thu tiền đóng bảo 

hiểm y tế hằng năm.  

3. Các đơn vị thực hiện sử dụng và quyết toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế được giao hằng năm theo chế độ quy định. 
Phần chênh lệch giữa chi phí quản lý quyết toán trong phạm vi dự toán được giao 
và chi phí quản lý theo tỷ lệ tính trên số thực thu, thực chi được bù trừ như sau: 

a) Phần chênh lệch lớn hơn giữa số quyết toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý theo tỷ lệ tính trên số thực thu, thực chi 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (nếu có), được trừ vào dự toán chi phí quản 
lý năm sau; 

b) Phần chênh lệch lớn hơn giữa số quyết toán chi phí quản lý bảo hiểm y tế và 
chi phí quản lý theo tỷ lệ tính trên số thực thu tiền đóng bảo hiểm y tế (nếu có) được 
trừ vào dự toán chi phí quản lý năm sau.  

Trường hợp trong năm Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự kiến số thu tiền đóng bảo 
hiểm y tế cao hơn dự toán được giao, dẫn đến phát sinh tăng lớn chi phí quản lý 
bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có văn bản gửi Bộ Tài chính tổng hợp, 
trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung dự toán chi phí quản lý bảo hiểm y tế, nhưng 
không vượt quá tỷ lệ chi phí quản lý bảo hiểm y tế được trích tính trên số thu tiền 
đóng bảo hiểm y tế trong năm. 

Điều 3. Cơ cấu chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 
hiểm y tế giai đoạn 2022-2024 

1. Cơ cấu nhiệm vụ chi giai đoạn 2022 - 2024 trong phạm vi nguồn chi phí 
quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định tại 
Điều 2 Quyết định này gồm 03 nhóm nhiệm vụ chi:  

a) Chi nhiệm vụ chuyên môn về tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia, 
quản lý người thụ hưởng, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cải cách thủ 
tục hành chính, tổ chức thu, chi, thanh tra, kiểm tra; 
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b) Chi ứng dụng công nghệ thông tin, chi đầu tư xây dựng cơ bản; 

c) Chi hoạt động bộ máy của các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 

Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân và các đơn vị 

được giao thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội.  

2. Chi hoạt động bộ máy tại điểm c khoản 1 Điều này bình quân giai đoạn 

2022 - 2024 tối đa 35,3% tổng chi phí quản lý giai đoạn 2022 - 2024. 

3. Trường hợp vì lý do khách quan cần thiết phải điều chỉnh lại cơ cấu các 

nhiệm vụ chi trong năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nêu rõ nguyên nhân, báo cáo 

Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 4. Giao dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi phí quản lý bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế 

1. Hằng năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ quy định tại Quyết định này, 

văn bản đề nghị của các cơ quan, đơn vị: Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo 

hiểm xã hội Công an nhân dân, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và yêu cầu 

thực tế của ngành bảo hiểm xã hội, đề xuất mức chi phí quản lý cụ thể, cơ cấu 

nhiệm vụ chi cụ thể và chi tiết theo từng cơ quan, đơn vị thực hiện, đảm bảo mức 

chi phí quản lý và cơ cấu nhiệm vụ chi của cả giai đoạn 2022 - 2024 theo quy định 

tại Điều 2 và Điều 3 Quyết định này, trình Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội 

thông qua, gửi Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết 

định giao dự toán đến từng cơ quan, đơn vị.  

2. Trong quá trình xây dựng dự toán và thực hiện dự toán chi phí quản lý bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và 

các cơ quan có liên quan thực hiện rà soát, tiết kiệm, cắt giảm những nhiệm vụ chi 

chưa thật sự cần thiết, đảm bảo triệt để tiết kiệm và chịu trách nhiệm về nội dung, 

nhiệm vụ chi và số liệu đề xuất.  
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Điều 5. Mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người 
lao động 

1. Mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 
bằng 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy 
định được áp dụng đối với các đối tượng sau đây trong chỉ tiêu biên chế hoặc vị trí 
việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt:  

a) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị trực 
thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 

b) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức Bảo hiểm xã 
hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân; 

c) Người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của ngành lao 
động - thương binh và xã hội.  

2. Tiền lương tăng thêm 0,8 lần quy định tại khoản 1 Điều này (không bao 
gồm phụ cấp công vụ, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề, 
phụ cấp ưu đãi giáo dục, phụ cấp thu hút ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn, phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ) không dùng để tính đóng, hưởng 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và được 
thực hiện cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 
27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công 
chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. 

Điều 6. Hiệu lực thi hành  

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 11 năm 2022 và được 
áp dụng cho các năm tài chính từ năm 2022 đến hết năm 2024. Riêng việc chi trả 
tiền lương tăng thêm 0,8 lần thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quyết 
định này. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm: 
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a) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thanh tra, kiểm tra 

hàng năm hoặc đột xuất việc thực hiện dự toán, quyết toán chi phí quản lý bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo đúng quy định, nhưng đảm 

bảo không trùng với kế hoạch kiểm toán, thanh tra của cơ quan Kiểm toán Nhà 

nước, Thanh tra Chính phủ; 

b) Vào quý I năm 2024, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam và các bộ, ngành liên quan tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chi phí 

quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và báo cáo Chính 

phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định mức chi phí quản lý bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn tiếp theo theo quy định của Luật Bảo hiểm xã 

hội, Luật Việc làm. 

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo thực hiện lập dự toán chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp, bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng năm, gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

tổng hợp;  

b) Thực hiện giao dự toán chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo đúng quy định, đảm bảo kịp thời để các cơ 

quan, đơn vị triển khai thực hiện; 

c) Chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trung tâm 

dịch vụ việc làm địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, giải quyết 

kịp thời các chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất 

nghiệp; thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và các nhiệm 

vụ liên quan đến quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của ngành lao động - thương binh 

và xã hội bảo đảm gắn hiệu quả sử dụng chi phí quản lý với cải cách thủ tục và nâng 

cao chất lượng phục vụ bảo đảm thuận lợi đối với người sử dụng lao động và người 

lao động; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện chính sách bảo hiểm thất 

nghiệp phù hợp với nhiệm vụ được giao; 
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d) Chỉ đạo thực hiện xét duyệt, thẩm định quyết toán cho các đơn vị được giao 
dự toán chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp theo quy định và tổng hợp, báo cáo quyết toán gửi Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam. 

3. Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc 
thực hiện dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.  

4. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng dự toán 
chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đúng quy 
định; trên cơ sở đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã 
hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, tổng hợp, đề xuất mức 
chi phí quản lý cụ thể, cơ cấu nhiệm vụ chi cụ thể và chi tiết theo từng đơn vị thực 
hiện báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều 4 Quyết định này; 

b) Thực hiện giao dự toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 
nghiệp, bảo hiểm y tế theo đúng quy định, đảm bảo kịp thời để các đơn vị triển 
khai thực hiện; 

c) Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam sử 
dụng chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đúng 
quy định, hiệu quả, triệt để tiết kiệm gắn với kết quả phát triển đối tượng tham gia 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; cải cách thủ tục hành chính 
và nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm thuận lợi đối với cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp và người dân; tiếp tục thực hiện đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế 
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10 
tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao năng lực bộ máy thanh tra 
nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao; hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về bảo hiểm bảo đảm sẵn sàng kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư, các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa 
phương theo quy định của pháp luật để nâng cao hiệu quả quản lý, thực thi chính 



 
 CÔNG BÁO/Số 739 + 740/Ngày 02-10-2022 23 
 

 

sách; kịp thời ngăn chặn việc trốn đóng, gian lận, trục lợi chính sách bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 
28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và Nghị quyết 
số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 
sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;  

d) Chỉ đạo tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện và quyết toán chi phí quản lý 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm trước liền kề trong báo 
cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội 
và quỹ bảo hiểm y tế hằng năm, trình Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội thông 
qua, gửi Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 3 năm sau để tổng hợp, gửi Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế báo cáo Chính phủ trình Quốc hội. 

5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an  

Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân 
xây dựng dự toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm 
y tế, gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp; quản lý, sử dụng và quyết toán chi 
phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định tại 
Điều 4 Quyết định này và quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
thất nghiệp, bảo hiểm y tế. 

6. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Quốc 
phòng, Công an, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội, Tổng Giám đốc Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 
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