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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
1. Thông tin chung: 

1.1. Đối tượng: Lãnh đạo, chuyên viên làm công tác nhân sự, tổ chức, hành chính, kế 

toán, tiền lương, bảo hiểm và cán bộ công đoàn trong các đơn vị.  

1.2. Thời gian: Buổi chiều (13h30 -17h30) ngày 22/12/2017. 

1.3. Địa điểm: Phòng DT1, Hội trường tầng 2, tòa nhà Ban Quản lý Khu CNTT Tập 

Trung Cầu Giấy, Số 84 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội  

1.4. Giảng viên chính: Ông Nguyễn Duy Cường – Phó Vụ trưởng vụ BHXH – Bộ Lao 

động TBXH 

1.5. Trợ giảng: Bà Lương Khánh Hòa – Trưởng ban nghiệp vụ EFY Việt Nam 

2. Nội dung: 

2.1. Hệ thống pháp luật liên quan đến lao động và BHXH. 

- Chính sách mới về lao động - tiền lương bắt đầu có hiệu lực thi hành từ 

1/1/2018 

- Cập nhật các điểm lưu ý theo Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc (các khoản 

tính đóng và các khoản không tính đóng BHXH…).  

- Quy định về mức đóng các loại Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp. 

- Quy định về tiền lương theo pháp luật lao động; 

- Cách xác định mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.  

- Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/01/2018  

- Trần đóng BHXH, BHYT, BNTN, điều chỉnh lương đóng BHXH, BHYT, BHTN: 

các tình huống thực tế phát sinh cụ thể  

- Một số lưu ý: trong giải quyết chế độ đối với doanh nghiệp đang nợ tiền đóng 

BHXH; người lao động bị mất hồ sơ gốc; nộp hồ sơ chậm so với quy định;..   

- Khiếu nại, tố cáo, xử phạt vi phạm pháp luật về BHXH  

- HỎI ĐÁP: Giải đáp các vướng mắc thực tế của đơn vị  

2.2. Các vấn đề liên quan đến chế độ BHXH  

- Giải quyết chế độ trợ cấp ốm đau. 
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- Giải quyết chế độ thai sản. 

- Lao động nam nghỉ khi vợ sinh con. 

- Nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe. 

- Chế độ tử tuất. 

- Chốt sổ BHXH cho Lao động nghỉ việc. 

- Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc. 

- Điều chỉnh số sổ BHXH do Đơn vị cung cấp sai hoặc điều chỉnh số sổ tạm về sổ 

chính thức. 

- Cấp lại sổ BHXH do đã nhận trợ cấp BHXH 1 lần bị thu hồi sổ.  

- Điều chỉnh quyền lợi nơi khám chữa bệnh & đổi thời điểm hưởng từ đủ 5 năm liên 

tục. 

2.3. Cấp mã số BHXH 

- Hướng dẫn rà soát cấp mã số Bảo hiểm xã hội cho Người lao động  
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