
Bổ sung quy định về chi phí quản lý đối với bảo hiểm 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

 

Ngày 13/4/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 24/2020/TT-BTC sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính 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, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp. 

 

 
 

Theo quy định mới, bổ sung thêm các nội dung chi sau: Hỗ trợ chi tuyên 

truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp, các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, công tác phòng ngừa tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cải cách thủ tục hành chính về bảo hiểm tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chi mua sắm hiện đại hóa hệ thống quản lý: Hỗ 

trợ chi phí in ấn, văn phòng phẩm, phô tô tài liệu, biểu mẫu, thông báo, báo cáo; 

Hỗ trợ chi phí bảo quản, lưu trữ tài liệu có liên quan về bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp; Chi hỗ trợ cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan 

có liên quan trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp, thanh tra, kiểm tra và các nhiệm vụ liên quan về bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp (bao gồm cả việc tổng hợp, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ hoạt động 

hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và điều 

chỉnh mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp). Mức hỗ trợ cụ thể 

do Thủ trưởng đơn vị quyết định trong phạm vi nguồn chi phí quản lý được sử 



dụng; Đối với công chức, viên chức thường xuyên phải đi kiểm tra, xác minh hồ sơ 

đối tượng hưởng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại khu dân cư mà tự 

túc bằng phương tiện cá nhân và không thuộc phạm vi thanh toán chế độ công tác 

phí theo quy 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 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; Chi phí chuyển tiền chi phí quản lý 

bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho Kho bạc nhà nước, ngân hàng 

thương mại; Chi hoạt động phối hợp kiểm tra, giám sát việc giải quyết chế độ bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các nhiệm vụ liên quan về bảo hiểm tai 

nạn lao động, bệnh nghề 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. 

Chi không thường xuyên, gồm: Hỗ trợ 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; Hỗ trợ 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 chế 

độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do cấp có thẩm quyền quyết định; 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 5 năm 2020.  

                                                                                  Phạm Hồng Ngọc- Văn phòng 

 


