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THÔNG TƯ 
Hướng dẫn chế ñộ tài chính ñối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

——— 

Căn cứ Nghị ñịnh số 127/2008/Nð-CP ngày 12/12/2008 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo hiểm 
xã hội về bảo hiểm thất nghiệp; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước, 

 Bộ Tài chính hướng dẫn chế ñộ tài chính ñối với quỹ bảo hiểm thất 
nghiệp như sau: 

ðiều 1. Phạm vi hướng dẫn và ñối tượng áp dụng 

1. Thông tư này hướng dẫn chế ñộ tài chính ñối với quỹ bảo hiểm thất 
nghiệp về: nguồn kinh phí ñóng bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm ñóng 
của ñơn vị sử dụng lao ñộng; hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện 
chính sách bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm thất 
nghiệp.  

2. ðối tượng áp dụng thông tư này là các ñơn vị sử dụng lao ñộng 
thuộc ñối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy ñịnh tại ðiều 3 Nghị 
ñịnh số 127/2008/Nð-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 
thất nghiệp (sau ñây viết tắt là Nghị ñịnh số 127/2008/Nð-CP), cơ quan chức 
năng có liên quan ñến bảo hiểm thất nghiệp.  

ðiều 2. Nguồn kinh phí ñóng bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách 
nhiệm ñóng của ñơn vị sử dụng lao ñộng theo khoản 2 ðiều 25 Nghị ñịnh 
số 127/2008/Nð-CP 

1. ðối với ñơn vị sử dụng lao ñộng là cơ quan nhà nước, ñơn vị vũ 
trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề 
nghiệp, ñơn vị sự nghiệp ñược ngân sách nhà nước bảo ñảm toàn bộ hoặc một 
phần kinh phí hoạt ñộng thường xuyên:  

a) Ngân sách nhà nước bảo ñảm nguồn kinh phí ñóng bảo hiểm thất 
nghiệp của ñơn vị sử dụng lao ñộng theo mức quy ñịnh và bố trí trong dự 
toán chi thường xuyên hằng năm của ñơn vị theo phân cấp quản lý ngân sách 
nhà nước hiện hành.  
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Riêng năm 2009, ñơn vị sử dụng lao ñộng căn cứ danh sách người lao 
ñộng thuộc ñối tượng áp dụng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp ñã 
ñăng ký với cơ quan Bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam lập dự toán kinh phí ñóng bảo hiểm thất nghiệp gửi ñơn vị dự toán 
cấp trên. ðơn vị dự toán cấp I tổng hợp và có văn bản gửi cơ quan tài chính 
cùng cấp ñể tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết ñịnh giao bổ sung dự 
toán từ nguồn cải cách tiền lương năm 2009 theo phân cấp quản lý ngân sách 
nhà nước hiện hành.  

b) Khoản kinh phí ñóng bảo hiểm thất nghiệp của ñơn vị sử dụng lao 
ñộng ñược hạch toán, quyết toán vào loại, khoản, mục và tiểu mục theo quy 
ñịnh của Mục lục Ngân sách nhà nước hiện hành.  

2. ðối với Bảo hiểm xã hội Vi ệt Nam:  

Nguồn kinh phí ñóng bảo hiểm thất nghiệp của ñơn vị sử dụng lao 
ñộng ñược bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm theo quy ñịnh. 
Riêng năm 2009, Bảo hiểm xã hội Vi ệt Nam căn cứ danh sách người lao 
ñộng thuộc ñối tượng áp dụng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp lập dự 
toán kinh phí ñóng bảo hiểm thất nghiệp gửi Bộ Tài chính ñể xem xét trình 
Thủ tướng Chính phủ bổ sung kinh phí chi quản lý bộ máy từ nguồn lãi tăng 
trưởng theo quy ñịnh.  

3. ðối với ñơn vị sử dụng lao ñộng là ñơn vị sự nghiệp công lập tự bảo 
ñảm toàn bộ chi phí hoạt ñộng thường xuyên; ñơn vị sự nghiệp ngoài công 
lập; doanh nghiệp; Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã; hộ kinh doanh cá thể, tổ 
hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho 
người lao ñộng; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt 
ñộng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao ñộng là người Vi ệt Nam:  

a) ðơn vị sử dụng lao ñộng tự bảo ñảm nguồn kinh phí ñóng bảo hiểm 
thất nghiệp theo mức quy ñịnh.  

b) Khoản kinh phí ñóng bảo hiểm thất nghiệp của ñơn vị sử dụng lao 
ñộng ñược hạch toán vào chi phí dịch vụ, sản xuất, kinh doanh trong kỳ.  

ðiều 3. Hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện chính 
sách bảo hiểm thất nghiệp theo khoản 3 ðiều 26 Nghị ñịnh số 
127/2008/Nð-CP 

1. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thực hiện chính sách bảo hiểm 
thất nghiệp theo mức quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 25 Nghị ñịnh số 
127/2008/Nð-CP thực hiện theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước như 
sau: 

a) Ngân sách ñịa phương bảo ñảm nguồn kinh phí hỗ trợ quỹ bảo hiểm 
thất nghiệp theo mức bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công ñóng bảo hiểm thất 
nghiệp của những người lao ñộng tham gia bảo hiểm thất nghiệp làm việc 
trong các ñơn vị sử dụng lao ñộng quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 2 Thông tư này 
mà kinh phí hoạt ñộng từ ngân sách ñịa phương. 
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b) Ngân sách trung ương bảo ñảm nguồn kinh phí hỗ trợ quỹ bảo hiểm 
thất nghiệp theo mức bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công ñóng bảo hiểm thất 
nghiệp của những người lao ñộng tham gia bảo hiểm thất nghiệp làm việc 
trong các ñơn vị sử dụng lao ñộng quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 2 Thông tư này 
mà kinh phí hoạt ñộng từ ngân sách trung ương và các ñơn vị sử dụng lao 
ñộng quy ñịnh tại khoản 2 và 3 ðiều 2 Thông tư này.   

Riêng năm 2009, ngân sách trung ương bảo ñảm toàn bộ nguồn kinh 
phí hỗ trợ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo mức quy ñịnh. Bộ Tài chính căn cứ 
báo cáo quyết toán thu bảo hiểm thất nghiệp năm 2009 của Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam ñể chuyển một lần vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo mức quy 
ñịnh. 

2. Hằng năm, cùng thời gian quy ñịnh về lập dự toán ngân sách nhà 
nước, cơ quan tài chính các cấp chủ trì phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội 
cùng cấp lập dự toán mức ngân sách hỗ trợ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo 
phân cấp tại khoản 1 ðiều này trình cấp có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy 
ñịnh hiện hành về lập và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước. 

3. Phương thức chuyển kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước vào quỹ 
bảo hiểm thất nghiệp như sau: 

a) ðối với Sở Tài chính:    

- Vào quý III hằng năm, căn cứ dự toán ngân sách hỗ trợ quỹ bảo hiểm 
thất nghiệp ñược cấp có thẩm quyền giao, Sở Tài chính chuyển một lần từ 
ngân sách ñịa phương vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội cấp 
tỉnh quản lý theo hình thức lệnh chi tiền.  

- Kết thúc năm tài chính, Sở Tài chính căn cứ báo cáo quyết toán thu 
bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh lập gửi ñến thực hiện thẩm 
ñịnh ñể xác ñịnh cụ thể số kinh phí ngân sách ñịa phương hỗ trợ quỹ bảo 
hiểm thất nghiệp theo quy ñịnh tại ñiểm a khoản 1 ðiều này.  

- Trường hợp số kinh phí Sở Tài chính ñã cấp lớn hơn mức hỗ trợ theo 
quy ñịnh thì ñược chuyển nguồn sang năm sau sử dụng và giảm trừ vào dự 
toán ngân sách hỗ trợ quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm sau. Trường hợp thiếu 
kinh phí thì Sở Tài chính báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê 
duyệt cấp bổ sung vào dự toán ngân sách hỗ trợ quỹ bảo hiểm thất nghiệp 
năm sau. 

b) ðối với Bộ Tài chính:   

- Vào quý III hằng năm, căn cứ dự toán ngân sách hỗ trợ quỹ bảo hiểm 
thất nghiệp ñược cấp có thẩm quyền giao, Bộ Tài chính chuyển một lần từ 
ngân sách trung ương vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Vi ệt 
Nam quản lý theo hình thức lệnh chi tiền.  

- Kết thúc năm tài chính, Bộ Tài chính căn cứ báo cáo quyết toán thu 
bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Vi ệt Nam lập gửi ñến thực hiện 
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thẩm ñịnh ñể xác ñịnh cụ thể số kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ quỹ 
bảo hiểm thất nghiệp theo quy ñịnh tại ñiểm b khoản 1 ðiều này.  

- Trường hợp số kinh phí Bộ Tài chính ñã cấp lớn hơn mức hỗ trợ theo 
quy ñịnh thì ñược chuyển nguồn sang năm sau sử dụng và giảm trừ vào dự 
toán ngân sách hỗ trợ quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm sau. Trường hợp thiếu 
kinh phí thì Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cấp bổ 
sung vào dự toán ngân sách hỗ trợ quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm sau. 

ðiều 4. Chi trả các chế ñộ bảo hiểm thất nghiệp  

1. Chi trả trợ cấp thất nghiệp theo ðiều 16 Nghị ñịnh số 127/2008/Nð-
CP ñược thực hiện như sau:  

Căn cứ quyết ñịnh của cơ quan lao ñộng về chi trả trợ cấp thất nghiệp, 
cơ quan Bảo hiểm xã hội kiểm tra, ñối chiếu với hồ sơ theo dõi việc ñóng, 
hưởng bảo hiểm thất nghiệp về ñối tượng ñược hưởng trợ cấp, mức trợ cấp, 
thời gian trợ cấp và thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người ñược 
hưởng.  

2. Chi hỗ trợ học nghề theo ðiều 17 Nghị ñịnh số 127/2008/Nð-CP 
ñược thực hiện như sau: 

a) Căn cứ quyết ñịnh của cơ quan lao ñộng về hỗ trợ học nghề cho 
người lao ñộng ñang hưởng trợ cấp thất nghiệp, cơ quan Bảo hiểm xã hội 
thực hiện thanh toán chi phí hỗ trợ học nghề cho cơ sở dạy nghề, không chi 
trực tiếp cho người lao ñộng ñang hưởng trợ cấp thất nghiệp.  

b) Mức chi hỗ trợ học nghề tối ña không quá 300.000 
ñồng/người/tháng.  

c) Thời gian ñược hỗ trợ học nghề thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 3 
ðiều 17 Nghị ñịnh số 127/2008/Nð-CP. 

3. Chi hỗ trợ tìm việc làm theo ðiều 18 Nghị ñịnh số 127/2008/Nð-CP 
ñược thực hiện như sau:  

a) Căn cứ quyết ñịnh của cơ quan lao ñộng về chi trả trợ cấp thất 
nghiệp và hợp ñồng về tư vấn, giới thiệu việc làm của cơ quan lao ñộng và 
trung tâm giới thiệu việc làm, cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện thanh toán 
chi phí tư vấn, giới thiệu việc làm cho Trung tâm giới thiệu việc làm, không 
chi trực tiếp cho người lao ñộng ñang hưởng trợ cấp thất nghiệp.  

b) Mức chi hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm thực hiện theo mức chi 
quy ñịnh tại Thông tư liên tịch số 95/2007/TTLT/BTC-BLðTBXH ngày 
07/8/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội hướng 
dẫn về phí giới thiệu việc làm.  

c) Thời gian ñược hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm thực hiện theo quy 
ñịnh tại khoản 2 ðiều 18 Nghị ñịnh số 127/2008/Nð-CP. 
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4. Chi ñóng bảo hiểm y tế theo ðiều 19 Nghị ñịnh số 127/2008/Nð-CP 
ñược thực hiện như sau: 

a) Hằng tháng, cơ quan Bảo hiểm xã hội trích quỹ bảo hiểm thất 
nghiệp ñể ñóng bảo hiểm y tế cho người lao ñộng ñang hưởng trợ cấp thất 
nghiệp.  

b) Mức ñóng bảo hiểm y tế cho người lao ñộng ñang hưởng trợ cấp 
thất nghiệp thực hiện theo quy ñịnh của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản 
hướng dẫn Luật. Thời gian ñóng bảo hiểm y tế là thời gian chi trả trợ cấp thất 
nghiệp theo quy ñịnh. 

ðiều 5. Chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp theo ðiều 29 Nghị 
ñịnh số 127/2008/Nð-CP  

1. Chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp hằng năm của Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam và cơ quan Lao ñộng - Thương binh và Xã hội các cấp ñược trích 
từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp và bằng mức chi phí quản lý của cơ quan hành 
chính nhà nước; ñược bố trí trong dự toán chi phí quản lý bộ máy của Bảo 
hiểm xã hội Vi ệt Nam theo quy ñịnh của Thủ tướng Chính phủ.   

2. Hằng năm, cùng thời gian quy ñịnh về lập dự toán ngân sách nhà 
nước, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội căn cứ nhu cầu công việc lập dự 
toán chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp của ngành Lao ñộng - Thương binh 
và Xã hội gửi Bảo hiểm xã hội Vi ệt Nam ñể tổng hợp trình cấp có thẩm 
quyền xem xét quyết ñịnh theo quy ñịnh. Căn cứ dự toán chi quản lý bộ máy 
của Bảo hiểm xã hội Vi ệt Nam ñược Thủ tướng Chính phủ giao, Bảo hiểm xã 
hội Vi ệt Nam thực hiện chuyển kinh phí cho Bộ Lao ñộng - Thương binh và 
Xã hội ñể Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội chuyển cho các ñơn vị thực 
hiện.   

3. Việc quản lý và sử dụng kinh phí chi quản lý bảo hiểm thất nghiệp 
của Bảo hiểm xã hội Vi ệt Nam thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Thủ 
tướng Chính phủ về quản lý tài chính ñối với Bảo hiểm xã hội Vi ệt Nam và 
các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

4. Việc quản lý và sử dụng kinh phí chi quản lý bảo hiểm thất nghiệp 
của cơ quan Lao ñộng - Thương binh và Xã hội các cấp ñể tổ chức tiếp nhận 
hồ sơ và giải quyết chế ñộ bảo hiểm thất nghiệp theo quy ñịnh như sau: 

a) Nội dung chi bao gồm:  

- Chi thanh toán cho cá nhân: Tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, 
các khoản ñóng góp và các khoản thanh toán khác trả cho lao ñộng thường 
xuyên theo hợp ñồng;  

- Chi thanh toán dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng; thông tin, tuyên 
truyền, liên lạc; hội nghị; công tác phí; chi phí thuê mướn; sửa chữa, bảo trì, 
bảo dưỡng thường xuyên tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các khoản 
chi hành chính khác; 



 
                                                           
                                                             6                                                                                                                

- Chi hoạt ñộng nghiệp vụ: Mua sắm vật tư, hàng hoá dùng cho chuyên 
môn, nghiệp vụ; in ấn biểu mẫu; bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, chứng từ; 
các khoản nghiệp vụ khác; 

- Chi mua sắm, sửa chữa tài sản dùng cho công tác chuyên môn; 

- Các khoản chi khác theo quy ñịnh của cơ quan có thẩm quyền. 

Khi thực hiện các nội dung chi nêu trên, các ñơn vị phải thực hiện các 
chế ñộ chi theo ñúng các quy ñịnh hiện hành của Nhà nước. Số kinh phí chi 
quản lý bảo hiểm thất nghiệp ñược cấp cuối năm chưa sử dụng hết ñược 
chuyển sang năm sau sử dụng tiếp.  

b) Cơ quan Lao ñộng- Thương binh và Xã hội ñược cấp kinh phí quản 
lý từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp không phải quyết toán với ngân sách cơ quan, 
ñơn vị mình nhưng phải mở sổ kế toán riêng ñể theo dõi. Kết thúc năm tài 
chính, ñơn vị cấp dưới có trách nhiệm quyết toán với ñơn vị cấp trên; ñơn vị 
cấp trên chịu trách nhiệm kiểm tra, xét duyệt quyết toán, tổng hợp quyết toán 
gửi Bảo hiểm xã hội Vi ệt Nam ñể thẩm ñịnh và tổng hợp quyết toán theo quy 
ñịnh hiện hành. 

ðiều 6. Quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo ðiều 30 Nghị ñịnh 
số 127/2008/Nð-CP 

1. Bảo hiểm xã hội Vi ệt Nam quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo 
nguyên tắc tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, ñúng mục ñích theo 
quy ñịnh của pháp luật; ñược hạch toán riêng.  

2. Bảo hiểm xã hội các cấp có trách nhiệm thực hiện quyết toán thu, 
chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo quy ñịnh gửi Bảo hiểm xã hội cấp trên ñể 
kiểm tra, xét duyệt, gửi Bảo hiểm xã hội Vi ệt Nam thẩm ñịnh và tổng hợp 
trình Hội ñồng quản lý Bảo hiểm xã hội Vi ệt Nam thông qua, báo cáo Bộ Tài 
chính, Bộ Lao ñộng-Thương binh và Xã hội. Báo cáo quyết toán thu, chi quỹ 
bảo hiểm thất nghiệp phải phản ánh ñầy ñủ từng khoản thu, chi theo quy 
ñịnh, cụ thể như sau: 

a) Số liệu quyết toán thu quỹ bảo hiểm thất nghiệp phải phản ánh chi 
tiết từng khoản thu theo quy ñịnh: thu của người lao ñộng và người sử dụng 
lao ñộng, ngân sách nhà nước hỗ trợ, tiền sinh lời của hoạt ñộng ñầu tư từ 
quỹ bảo hiểm thất nghiệp, các nguồn thu hợp pháp khác. 

b) Số liệu quyết toán chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp phải phản ánh chi 
tiết từng khoản chi theo quy ñịnh: chi trả trợ cấp thất nghiệp, chi hỗ trợ học 
nghề, chi hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, chi bảo hiểm y tế, chi phí quản lý 
bảo hiểm thất nghiệp.  

3. Cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp ngoài việc thực hiện quyết toán 
thu, chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Vi ệt 
Nam, còn phải lập riêng báo cáo quyết toán thu bảo hiểm thất nghiệp (phần 
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thu của người lao ñộng, người sử dụng lao ñộng và ngân sách nhà nước hỗ 
trợ) như sau:     

a) Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh có trách nhiệm quyết toán riêng các khoản 
thu bảo hiểm thất nghiệp, lập chi tiết theo từng quận, huyện của tỉnh gửi Sở 
Tài chính và Bảo hiểm xã hội Vi ệt Nam ñể làm căn cứ xác ñịnh số kinh phí 
ngân sách ñịa phương hỗ trợ quỹ bảo hiểm thất nghiệp (lập theo biểu 01 ñính 
kèm).  

b) Bảo hiểm xã hội Vi ệt Nam có trách nhiệm tổng hợp quyết toán riêng 
các khoản thu bảo hiểm thất nghiệp, lập chi tiết theo từng tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương gửi Bộ Tài chính ñể làm căn cứ xác ñịnh số kinh phí ngân 
sách trung ương hỗ trợ quỹ bảo hiểm thất nghiệp (lập theo biểu 02 ñính kèm).  

4. Trường hợp quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong năm bội chi, Bảo hiểm 
xã hội Vi ệt Nam có trách nhiệm ñề xuất các biện pháp báo cáo Hội ñồng 
quản lý Bảo hiểm xã hội Vi ệt Nam xem xét trước khi gửi Bộ Tài chính, Bộ 
Lao ñộng - Thương binh và Xã hội ñể trình Thủ tướng Chính phủ quyết ñịnh. 

ðiều 7. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban 
hành. Các quy ñịnh tại Thông tư này ñược áp dụng từ năm ngân sách 2009. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, ñề nghị cơ quan, tổ 
chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính ñể nghiên cứu giải quyết./. 
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