
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG 

BINH VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

  

Số:        /SLĐTBXH-LĐTLBHXH Kon Tum, ngày       tháng 6  năm 2020   
  

V/v đề xuất đăng ký hỗ trợ huấn luyện An toàn, 

vệ sinh lao động năm2020 từ Qũy Bảo hiểm 

TNLĐ, BNN 

 

 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh 

 

Tại Điều 23, Điều 24 Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An 

toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, 

quy định: 

* Điều kiện hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động: 

Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh 

lao động quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật an toàn, vệ sinh lao động khi có đủ 

các Điều kiện sau: 

 1. Thực hiện đúng quy định pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; 

2. Người lao động được hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là 

người lao động có thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

theo quy định đủ từ 12 tháng trở lên tính đến tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động. 

* Mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

 1. Mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được tính trên 

cơ sở các đối tượng tham gia huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo mức tối 

đa như sau: 

a) Không quá 01 lần mức lương cơ sở/người đối với người làm công tác an 

toàn, vệ sinh lao động; 

b) Không quá 1/2 mức lương cơ sở/người đối với người lao động làm công 

việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; 

c) Không quá 1/4 mức lương cơ sở/người đối với người quản lý phụ trách 

an toàn, vệ sinh lao động; người làm công tác y tế; an toàn, vệ sinh viên. 

2. Mức hỗ trợ tối đa bằng 30% mức giá dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh 

lao động theo quy định.  

Căn cứ quy định nêu trên, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị 

đơn vị rà soát, lập kế hoạch, đề xuất mức kinh phí hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ 

sinh lao động năm 2020 (theo mẫu đính kèm) gửi về Sở trước ngày 09/07/2020 

để tổng hợp trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định.  



Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ điện 

thoại số: 0260.3864.222 (Phòng Lao động – Tiền lương – BHXH) để được 

hướng dẫn./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban quản lý khu kinh tế; 

- Phòng LĐ-TB&XH các huyện, TP; 

- GĐ sở, PGĐ phụ trách; 

- Lưu: VT, LĐTLBHXH. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

A Kang 

 



Phụ lục II 

 
Mẫu II -01: Văn bản đề xuất kể hoạch hỗ trợ chi phí huấn luyện an toàn, vệ 

sinh lao động 
(Kèm theo Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 09 năm 2017 

của 
Bộ Lao động - Thương bỉnh và Xã hội) 

UBND/Cơ quan chủ quản( 1).. .  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÊN CƠ SỞ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Kon Tum 

Tên cơ sở đề nghị: ............................................................  

Địa chỉ: ..................................................................................................  

Điện thoại: ...........................................................................  

Người đại diện .................................. chức vụ ..................................  

Đề nghị hỗ trợ huấn luyện cho người lao động đang làm việc tại cơ 

sở (có danh sách và dự trù kinh phí huấn luyện kèm theo) theo quy định 

tại Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ 

Nơi nhận: ....., ngày ..... tháng .......... năm .........  
GIÁM ĐỐC 



Mẫu II-02: Danh sách các đối tượng đề nghị hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh 
lao động. (Kèm theo theo Thông tư sổ 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 09 
năm 2017 của Bộ Lao động - Thương bỉnh và Xã hội) 

UBND/Cơ quan chủ quản(l)... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÊN CƠ SỞ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HUẤN LUYỆN 
AN TOÀN, VÊ SINH LAO ĐỘNG  

(kèm theo Văn bản đề nghị sỗ ....của ....) 

 

, ngày ..... tháng ...... năm 

GIÁM ĐỐC (Ký 

tên, đóng dấu) 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Số sổ 
BHXH/Mã 
số BHXH 

Nhóm đối 

tượng 

huấn 

luyện 

Thời gian 

đóng Bảo 

hiểm 

TNLĐ- 

BNN 

Mức kinh phí 

đề nghị hỗ trợ 

       

       

       

       

       

       

       

       

TÔNG KINH PHÍ ĐỀ NGHỊ   
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