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QUYẾT ĐỊNH1
quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

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 Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có hiệu lực
kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2011, được sửa đối, bổ sung bởi:
Quyết định số 51/2013/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng
Chính phủ sửa đổi một số điểm 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 Bảo
hiểm xã hội Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013 và được áp
dụng cho các năm ngân sách từ năm 2012 đến năm 2015;
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005;
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;
Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo
hiểm xã hội Việt Nam;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,2
Văn bản này được họp nhất từ 02 Quyết định sau:
- Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài
chính đổi với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2011;
- Quyết định số 51/2013/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số
điểm 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 Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013 và
được áp dụng cho các năm ngân sách từ năm 2012 đến năm 2015;
Văn bản họp nhất này không thay thế 02 Quyết định trên.
1

Quyết định số 51/2013/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2013, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm
2013 và được áp dụng cho các năm ngân sách từ năm 2012 đến năm 2015, có căn cứ ban hành như
sau:
2

"Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005;
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 Bộ trưởng Bộ Tài chính,
Thủ tưởng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi một số điểm của Quyết định số
04/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chỉnh đôi với
Bảo hiểm xã hội Việt Nam."
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QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Điều 2. Mục đích yêu cầu

1. Thực hiện tốt chức năng tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm
xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y
tế; tổ chức thu, chi, quản lý và sử dụng các quỹ: bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo
hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của
pháp luật.
2. Đổi mới cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với hoạt động của Bảo
hiểm xã hội Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác; thực hành
tiết kiệm chống lãng phí để tạo điều kiện đầu tư phát triển; tăng thu nhập, cải
thiện đời sống cán bộ, công chức, viên chức và gắn trách nhiệm với lợi ích của
cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động nghiệp vụ.
3. Trao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm cho thủ trưởng đơn vị trong
sử dụng biên chế và kinh phí quản lý được giao; thúc đẩy việc sắp xếp, tổ chức
bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
4. Thực hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật.
Điều 3 Nguồn tài chính

1. Nguồn tài chính do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý bao gồm:
a) Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm cả nguồn ngân sách nhà nước
bảo đảm để trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với người hưởng lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995; quân nhân trực
tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở
về trước, có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ; những
người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng
trợ cấp mất sức lao động và các đối tượng khác theo quy định;
b) Quỹ bảo hiếm xã hội tự nguyện;
c) Quỹ bảo hiểm thất nghiệp;
d) Quỹ bảo hiểm y tế;
đ) Các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật.
2. Hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam được mở tài khoản tiền gửi tại
Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng thương mại Nhà nước, số dư trên tài khoản
tiền gửi được hưởng lãi suất tiền gửi theo quy định của Kho bạc Nhà nước và
Ngân hàng thương mại Nhà nước.
Điều 4. Kế hoạch tài chính

1. Hàng năm, cùng thời gian quy định về lập dự toán ngân sách nhà nước,
Bảo hiểm xã hội Việt Nam lập kế hoạch tài chính, bao gồm cả kế hoạch thu, chi
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của Bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ
và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trình Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã
hội Việt Nam thông qua và báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và
Xã hội, Bộ Y tế, bao gồm:
a) Thu, chi bảo hiểm xã hội bắt buộc;
b) Thu, chi bảo hiểm xã hội tự nguyện;
c) Thu, chi bảo hiểm thất nghiệp;
d) Thu, chi bảo hiểm y tế;
đ) Kế hoạch đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm theo quy
định tại Điều 7 Quyết định này;
e) Chi quản lý bộ máy theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Quyết định này;
g) Chi đầu tư phát triển theo quy định tại Điều 10 Quyết định này.
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
Bộ Y tế xem xét, tổng họp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao kế hoạch
tài chính cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
2. Căn cứ kế hoạch tài chính được Thủ tướng Chính phủ giao, Tổng Giám
đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định giao dự toán thu, chi cho các đơn vị
trực thuộc, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, Bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ
Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
3. Khi nhà nước ban hành chính sách, chế độ làm tăng hoặc giảm số thu,
chi so với chỉ tiêu kế hoạch tài chính đã giao cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ
Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh cho phù họp.
Điều 5. Quản lý, sử dụng và quyết toán tài chính

1. Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc, quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện, quỹ
bảo hiểm thất nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế được quản lý và sử dụng theo quy
định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn;
được hạch toán độc lập và cân đối thu, chi theo từng quỹ.
2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện công tác hạch toán kế
toán, thống kê theo đúng quy định của pháp luật về kế toán, thống kê và chế
độ thông tin, báo cáo theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số
94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
3. Các đơn vị được giao dự toán thu, chi từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc,
bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế có trách nhiệm
lập báo cáo quyết toán theo chế độ quy định gửi cơ quan có thẩm quyền đế xét
duyệt, thẩm định theo trình tự quy định như sau:
a) Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội cấp
huyện, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh lập báo cáo quyết toán và gửi đơn vị cấp trên
trực thuộc theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
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b) Bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu
Chính phủ; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lập báo cáo quyêt toán năm
và gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
c) Bảo hiểm xã hội Việt Nam xét duyệt, thẩm định quyết toán năm và
thông báo kết quả xét duyệt, thẩm định cho các đơn vị trực thuộc, Bảo hiểm xã
hội cấp tỉnh, Bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Quôc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu
Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; tổng hợp và lập báo cáo
quyết toán năm trình Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông qua,
gửi Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế.
4. Bộ Tài chính thẩm định quyết toán năm và thông báo kết quả thẩm định
cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phần ngân sách nhà nước bảo đảm để trả lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm
xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995; quân nhân trực tiếp tham gia kháng
chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước, có 20 năm
trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ; những người có từ đủ 15 năm
đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao
động và các đối tượng khác theo quy định); tổng họp tình hình thu, chi các quỹ
bảo hiểm, chi phí quản lý bộ máy và chi đầu tư phát triển của Bảo hiểm xã
hội Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Điều 6. Lệ phí chi trả chế độ bảo hiểm xã hội và trợ cấp thất nghiệp

1. Mức lệ phí chi trả:
a) Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện nhiệm vụ chi trả lương hưu, trợ cấp
bảo hiểm xã hội đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiếm xã hội trước
ngày 01 tháng 01 năm 1995; quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống
Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước, có 20 năm trở lên phục
vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ và các đối tượng khác từ nguồn ngân sách
nhà nước được Nhà nước cấp lệ phí chi trả bằng 0,78% tống số chi trả lương hưu,
trợ cấp bảo hiếm xã hội theo quy định và tổng hợp số kinh phí này vào quyết toán
chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm;
b) Lệ phí chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp
cho đối tượng do quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc, quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện,
quỹ bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo bằng 0,78% tổng số chi trả lương hưu, trợ cấp
bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp theo quy định và được bố trí trong dự toán
chi phí quản lý bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Sau khi quyết toán năm được duyệt nếu lệ phí chi trả được trích lớn hơn
hoặc nhỏ hơn so với số lệ phí bố trí trong dự toán chi phí quản lý bộ máy đã giao
cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính
phủ điều chỉnh trong dự toán chi phí quản lý bộ máy năm sau của Bảo hiểm xã
hội Việt Nam.
2. Toàn bộ số kinh phí được trích theo mức lệ phí chi trả quy định tại khoản
1 Điều này được sử dụng như sau:

5
a) Trích 2% lập quỹ dự phòng rủi ro trong công tác chi trả lương hưu, trợ
cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp thất nghiệp để sử dụng chi bù đắp cho số tiền bị
thiếu hụt trong công tác chi trả do nguyên nhân khách quan. Việc quản lý và sử
dụng quỹ dự phòng rủi ro này do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
xem xét, quyết định.
b) Phần còn lại được sử dụng để chi cho các nội dung sau đây:
- Chi in ấn biểu mẫu, phiếu lĩnh lương hưu, danh sách đối tượng chi trả;
- Chi lệ phí chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của đối tượng được hưởng
mở tại ngân hàng thương mại;
- Chi phí phát hành thẻ ATM cho đối tượng được hưởng lương hưu, trợ
cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng có yêu cầu thanh toán qua thẻ ATM;
- Thuê phương tiện vận chuyển tiền và lực lượng bảo vệ trong quá trình
vận chuyển tiền đến các điểm chi trả ở xã, phường, thị trấn; thuê địa điểm chi trả
và lực lượng bảo vệ trong những ngày chi trả ở xã, phường, thị trấn;
- Mua sắm két sắt, máy đếm tiền, bao gói đựng tiền trang bị cho tổ chức,
cá nhân làm đại lý chi trả ở xã, phường, thị trấn;
- Chi thù lao cho tổ chức, cá nhân làm đại lý để thực hiện chi trả lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp trực tiếp đến đối tượng và quản
lý đối tượng được hưởng trên địa bàn;
- Chi thưởng cho tổ chức, cá nhân làm đại lý thực hiện tốt công tác chi trả
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp;
- Chi khác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
3. Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng lệ phí chi trả quy định tại Điều
này bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch.
Điều 7. Hoạt động đầu tư từ các quỹ bảo hiểm

1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm cân đối nguồn vốn để thực
hiện các biện pháp bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm trinh Hội đồng
quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông qua.
2. Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định việc đầu tư
theo các hình thức sau đây:
a) Mua trái phiếu, tín phiếu, công trái của Nhà nước, của ngân hàng
thương mại Nhà nước;
b) Cho ngân sách nhà nước, Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng
Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội vay. Hoạt động cho vay của
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điều 8 Quyết định này;
c) Đầu tư vào các công trình kinh tế trọng điểm quốc gia, một số dự án có
nhu cầu lớn về vốn do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

6
d) Các hình thức đầu tư khác do Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội
Việt Nam quyết định.
Ưu tiên vốn đầu tư theo hình thức mua trái phiếu, tín phiếu, công trái của
Nhà nước và cho vay đối với ngân sách nhà nước.
3. Toàn bộ số tiền sinh lời thực thu được hàng năm của hoạt động đầu tư
từ các quỹ bảo hiểm được sử dụng như sau:
a) Trích 2% lập quỹ dự phòng rủi ro để xử lý, bù đắp những rủi ro do
nguyên nhân khách quan trong hoạt động đầu tư. Việc sử dụng quỹ này do Hội
đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định
b) Phần còn lại được phân bổ vào các quỹ bảo hiểm theo tỷ lệ vốn kết dư
bình quân của từng quỹ tương ứng và sử dụng như sau:
- Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc sau
khi trích chi phí theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Quyết định này, phần
còn lại được bổ sung vào quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc;
- Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện sau
khi trích chi phí theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Quyết định này, phần
còn lại được bổ sung vào quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện;
- Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp được bổ
sung vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp;
- Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm y tế được bổ sung
vào quỹ dự phòng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiếm y tế.
4. Căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và các hình thức
đầu tư quy định tại khoản 2 Điều này, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt
Nam xây dựng phương án đầu tư trình Hội đồng quản lý phê duyệt.
Điều 8. Hoạt động cho vay của Bảo hiểm xã hội Viêt Nam

1. Cho vay đối với ngân sách nhà nước:
a) Mức cho vay do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định
căn cứ vào nhu cầu vay vốn của ngân sách nhà nước và phương án đầu tư trong
năm đã được Hội đồng quản lý phê duyệt;
b) Thời hạn cho vay được tính kể từ ngày cho vay đến ngày thu nợ; thời
hạn cho vay cụ thể của từng hợp đồng cho vay do Bảo hiếm xã hội Việt Nam và
Bộ Tài chính thỏa thuận nhưng tối đa không quá 10 năm;
c) Lãi suất cho vay bằng lãi suất trái phiếu Chính phủ có cùng kỳ hạn phát
hành tại thời điểm cho vay. Trường họp tại thời điểm cho vay không đấu thầu
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hoặc bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ có cùng kỳ hạn, thì lãi suất sẽ do
Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định;
d) Thu hồi nợ: tiền gốc thanh toán một lần khi đến hạn; tiền lãi được
thanh toán hàng năm; thời điểm thanh toán lãi vào ngày tròn năm tính từ khi Bộ
Tài chính nhận được vốn vay.
2. Cho vay đối với Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng Phát
triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội (sau đây gọi là bên vay):
a) Mức cho vay do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định
căn cứ vào nhu cầu vay vốn, khả năng trả nợ của bên vay và phương án đầu tư
trong năm đã được Hội đồng quản lý phê duyệt;
b) Thời hạn cho vay được tính kể từ ngày cho vay đến ngày thu nợ; thời
hạn cho vay cụ thể của từng hợp đồng cho vay do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và
bên vay thỏa thuận nhưng tối đa không quá 5 năm;
c)3 Lãi suất cho vay do các bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lãi
suất huy động bình quân cùng kỳ hạn của bốn sở giao dịch hoặc chi nhánh trên
địa bàn thành phố Hà Nội thuộc bốn Ngân hàng thương mại Nhà nước tương
ứng tại thời điểm cho vay. Trong thời gian thực hiện hợp đồng cho vay, khi mức
lãi suất huy động bình quân cùng kỳ hạn nêu trên có biến động tăng hoặc giảm
đến 30% so với mức lãi suất của hợp đồng đang có hiệu lực thì Bảo hiểm xã hội
Việt Nam và bên vay xem xét điều chỉnh lãi suất cho vay theo tỷ lệ tương ứng
để bảo đảm quyền lợi của các bên.
d) Thu hồi nợ: tiền gốc thanh toán một lần khi đến hạn, tiền lãi được
thanh toán hàng tháng Đến hạn trả lãi, nếu bên vay không trả hoặc trả không
đầy đủ lãi theo quy định thì cùng với việc phải trả đủ số tiền lãi chưa trả, còn
phải trả lãi đối với số tiền lãi chậm trả theo mức lãi suất cho vay quá hạn quy
định tại khoản 3 Điều này tương ứng với thời gian chậm trả;
đ) Trong thời gian thực hiện hợp đồng cho vay, bên vay có quyền trả lại
vốn trước hạn, nhưng phải trả toàn bộ lãi đối với thời hạn cho vay còn lại của
họp đồng cho vay tương ứng với số tiền gốc trả nợ trước hạn và lãi suất cho vay
trong hạn áp dụng tại thời điểm trả nợ trước hạn;
e) Đến hạn trả nợ gốc, nếu bên vay có nhu cầu gia hạn nợ hoặc vay lại thì
phải có văn bản đề nghị, gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét giải quyết. Căn
cứ đề nghị của bên vay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét gia hạn nợ một lần
với thời hạn tối đa không quá 6 (sáu) tháng hoặc cho vay lại; thủ tục cho vay lại
thực hiện như cho vay lần đầu.
3. Lãi suất quá hạn đối với các đối tượng cho vay của Bảo hiểm xã hội
Việt Nam bằng 150% mức lãi suất cho vay tại thời điểm đến hạn trả nợ.
3 Điểm

này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 51/2013/QĐ-TTg ngày
16 tháng 8 năm 2013, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013 và được áp dụng cho các năm
ngân sách từ năm 2012 đến năm 2015.
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4. Việc cho vay theo quy định tại Điều này phải được lập thành hợp đồng.
Bộ Tài chính quy định thủ tục cho vay, nội dung và mẫu hợp đông cho vay.
Điều 9 Chi phí quản lý bộ máy

1. Mức chi phí quản lý bộ máy hàng năm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
được xác định như sau:
a) 4 (được bãi bỏ)
b) Chi quản lý hành chính được xác định trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được
cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao và định mức phân bố dự toán chi thường
xuyên ngân sách nhà nước theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;
c) Chi thường xuyên đặc thù và chi không thường xuyên, bao gồm cả
phần bảo đảm chi thường xuyên đặc thù và chi không thường xuyên cho hoạt
động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của Bộ Quốc phòng,
Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ và hoạt động bảo hiểm thất nghiệp của
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội được xác định trên cơ sở nhiệm vụ
được giao và mức chi theo chế độ quy định.
2. Nội dung chi:
a) Chi quản lý hành chính: thực hiện theo quy định hiện hành của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên
ngân sách nhà nước;
b) Chi thường xuyên đặc thù, gồm:
- Chi phục vụ công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo
hiểm y tế; chi thù lao cho tổ chức, cá nhân làm đại lý để thực hiện thu bảo hiểm
xã hội tự nguyện và thu bảo hiểm y tế ở xã, phường, thị trấn và các cơ sở giáo
dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
- Chi phục vụ công tác chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo
hiểm y tế;
- Chi làm sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế;
- Chi phí in, mua biểu mẫu, chứng từ, báo cáo dùng cho chuyên môn;
- Chi tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;
- Chi phí vận chuyển và bảo vệ tiền;
4Điểm

này được bãi bỏ theo quy đinh tại Khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 51/2013/QĐ-TTg ngày 16
tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số điểm của Quyêt định sô 04/2011/QĐ-TTg
ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiêm xã hội
Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013 và được áp dụng cho các năm ngân sách từ
năm 2012 đến năm 2015.
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- Lệ phí chuyển tiền;
- Lệ phí chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp;
- Chi hoạt động của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Các khoản chi khác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
c) Các khoản chi không thường xuyên, gồm: chi mua ô tô, mua sắm trang
thiết bị và phương tiện làm việc; chi đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán
bộ; chi nghiên cứu khoa học; các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.
3. Khuyến khích Bảo hiểm xã hội Việt Nam sắp xếp lao động, tinh giản
biên chế, tiết kiệm kinh phí trên cơ sở bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao
Trong phạm vi dự toán chi quản lý bộ máy được giao và các nguồn kinh phí
khác được sử dụng theo quy định, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện các biện
pháp tiết kiệm kinh phí, số kinh phí tiết kiệm được sử dụng như sau:
a ) 5 (được bãi bỏ)
b) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa bằng 03 tháng tiền lương, tiền
công và thu nhập thực tế thực hiện trong năm để thưởng thường kỳ hoặc đột
xuất cho cá nhân, tập thể trong đơn vị; thưởng cho những cá nhân và đơn vị
ngoài ngành Bảo hiểm xã hội có thành tích đóng góp hỗ trợ cho hoạt động của
ngành; chi phúc lợi tập thể;
c) Trích quỹ dự phòng ổn định thu nhập để bảo đảm ổn định thu nhập cho
cán bộ, công chức, viên chức do những nguyên nhân khách quan làm giảm thu
nhập; hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội gặp hoàn cảnh
khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc những trường hợp đặc biệt khác;
d) Trích quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để bổ sung vốn đầu tư xây
dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, áp dụng tiến
bộ khoa học kỹ thuật công nghệ, trợ giúp thêm đào tạo, huấn luyện nâng cao
năng lực công tác cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Bảo hiếm xã hội;
đ) Trợ cấp thêm ngoài chính sách chung cho người lao động trong biên
chế tự nguyện về nghỉ chế độ trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại lao động; chi
hỗ trợ cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
e) Số kinh phí tiết kiệm đến cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang
năm sau tiếp tục sử dụng.
5Điểm

này được bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 51/2013/QĐ-TTg ngày 16
tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số điểm 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 Bảo hiểm xã hội
Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013 và được áp dụng cho các năm ngân sách từ
năm 2012 đến năm 2015.
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4 . 6 (được bãi bỏ)
5. Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm xây dựng
và ban hành định mức, chế độ chi tiêu cho phù hợp với hoạt động của ngành trên
cơ sở vận dụng định mức, chế độ Nhà nước quy định và trong phạm vi mức kinh
phí được giao; quyết định phương án sử dụng kinh phí tiết kiệm quy định tại
khoản 3 Điều này để công khai và thực hiện trong toàn ngành.
6. Bộ Tài chính quy định chi tiết nội dung chi quy định tại khoản 2 Điều
này; hướng dẫn lập dự toán, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán
kinh phí cho phù hợp với tổ chức hoạt động của Bảo hiêm xã hội Việt Nam, Bảo
hiêm xã hội thuộc Bộ Quôc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yêu Chính phủ và các
đơn vị thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.
Điều 10. Chi đầu tư phát triển

1. Mức chi đầu tư phát triển hàng năm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
được xác định trên cơ sở dự án đầu tư, dự án phát triển công nghệ thông tin
được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Nội dung chi, bao gồm:
a) Đầu tư xây dựng trụ sở nhà làm việc và giao dịch;
b) Phát triển và hiện đại hoá công nghệ thông tin;
c) Mua sắm tài sản cố định, nâng cấp cơ sở vật chất.
3. Việc quản lý và sử dụng kinh phí chi đầu tư phát triển của Bảo hiểm xã
hội Việt Nam theo quy chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành của
pháp luật đảm bảo phù hợp với nguồn vốn đặc thù của ngành.
Điều 11 Nguồn trích chi phí quản lý bộ máy và chi đầu tư phát triển

1. Chi phí quản lý bộ máy và chi đầu tư phát triển giao cho Bảo hiểm xã
hội Việt Nam hàng năm được trích từ các nguồn sau đây:
a) Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc;
b) Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện;
c) Quỹ bảo hiểm thất nghiệp;
d) Quỹ bảo hiểm y tế.
2. Mức trích cụ thể từ các nguồn quy định tại khoản 1 Điều này do Tổng
Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định.
6 Khoản

này được bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 51/2013/QĐ-TTg ngày
16 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số điểm của Quyết định số 04/2011/QĐTTg ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã
hội Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013 và được áp dụng cho các năm ngân sách
từ năm 2012 đến năm 2015.
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Điều 12. Các nguồn kinh phí khác

1. Ngoài dự toán chi quản lý bộ máy và chi đầu tư phát triển được giao
theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 Quyết định này, hàng năm Bảo hiểm xã hội
Việt Nam còn được sử dụng các khoản kinh phí sau:
a) Tiền lãi phát sinh trên tài khoản tiền gửi chi phí quản lý bộ máy mở tại
Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng thương mại Nhà nước;
b) Hỗ trợ của ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ được cơ quan
nhà nước có thẩm quyền giao;
c) Hỗ trợ của tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài;
d) Các khoản thu hơp pháp khác (nếu có).
2. Việc quản lý và sử dụng các khoản kinh phí quy định tại khoản 1 Điều
này do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định.
Điều 13 Sử dụng biên chế, lao động

l Hàng năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam lập kế hoạch biên chế theo quy
định gửi Bộ Nội vụ thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Căn cứ
tổng biên chế được giao, Tổng Giám đốc Bảo hiếm xã hội Việt Nam phân bố
biên chế đối với cơ quan, đơn vị trực thuộc.
2. Ngoài số biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao, Bảo
hiểm xã hội Việt Nam được quyết định ký hợp đồng thuê khoán công việc hoặc
họp 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 bảo đảm phù hợp với khả
năng tài chính được giao.
3. Bảo hiểm xã hội Việt Nam sắp xếp, bố trí và sử dụng công chức, viên
chức phù hợp giữa nhiệm vụ được giao với ngạch công chức, viên chức và quy
định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao chất lượng, hiệu
quả hoạt động.
Điều 14. Hiệu lực thi hành

1 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2011;
các quy định tại Quyết định này được thực hiện t ừ n ă m ngân sách 2 0 l l . 7
2. Bãi bỏ Quyết định số 41/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2007 của
Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
7 Điều

2 của Qụyết định số 51/2013/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa
đổi một số điểm 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 Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10
năm 2013 và được áp dụng cho các năm ngân sách từ năm 2012 đến năm 2015 quy định như sau:
"Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013 và được áp
dụng cho các năm ngân sách từ năm 2012 đến năm 2015."
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Điều 15. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc
thực hiện Quyêt định này.
*

r

2 Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế
Nội vụ Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt
Nam Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan
lien quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ TÀI CHÍNH

XÁC THựC VĂN BẢN HỢP NHẤT

Số: 23 /VBHN-BTC
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