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TĂNG MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG 
NƯỚC NGOÀI
Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (“BHXH”) bắt buộc đối với người lao 
động nước ngoài sẽ tăng từ tháng 1 năm 2022.  

Tầm quan trọng của chính sách
Việc thực hiện chế độ BHXH bắt buộc cho người lao động nước ngoài là để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ 
của họ khi làm việc tại Việt Nam cũng như tạo cơ chế bình đẳng giữa lao động Việt Nam với lao động nước 
ngoài.  Chế độ BHXH này cũng cho phép người tham gia được hưởng các lợi ích từ quỹ BHXH khi thỏa mãn 
một số điều kiện theo luật định.

Tuy nhiên, việc tham gia vào chế độ BHXH bắt buộc sẽ làm tăng chi phí lao động đối với người sử dụng lao 
động và có thể dẫn đến giảm thu nhập thực nhận của người lao động (tùy thuộc vào điều khoản của hợp 
đồng lao động), đặc biệt từ tháng 1 năm 2022.  

Cơ sở pháp lý
Chế độ BHXH bắt buộc đối với lao động nước ngoài được quy định tại Nghị định 143/2018/ND-CP và có hiệu 
lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2018.  

Kể từ khi cơ chế mới có hiệu lực vào tháng 12 năm 2018, người lao động nước ngoài thỏa mãn một số điều 
kiện sẽ phải tham gia đóng BHXH bắt buộc tại Việt Nam.  Đối tượng áp dụng bao gồm người lao động có 
quốc tịch nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng 
lao động có xác định thời hạn từ đủ một năm trở lên, có giấy phép lao động/giấy phép hành nghề/chứng chỉ 
hành nghề cấp bởi cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam.

Quy định tại Nghị định 143/2018/ND-CP áp dụng cho nhiều đối tượng lao động nước ngoài tại Việt Nam, 
đồng thời cũng quy định một số trường hợp được miễn đóng BHXH bắt buộc như người nước ngoài làm việc 
tại Việt Nam theo hình thức di chuyển nội bộ và người lao động đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp 
luật Việt Nam.

Chi tiết
Tỷ lệ đóng và lợi ích được hưởng của người lao động nước ngoài, tỷ lệ đóng của người sử dụng lao động được 
chia thành hai giai đoạn như dưới đây:  

Giai đoạn
Tỷ lệ đóng  

- Người sử dụng lao động
Tỷ lệ đóng  

- Người lao động
Lợi ích được hưởng  

- Người lao động

Từ 1/12/2018 đến 
31/12/2021

3.5% - Chế độ thai sản và ốm đau

Từ 1/1/2022

17.5%

(hoặc 17.3% đối với lĩnh vực 
có rủi ro cao về tai nạn lao 
động và bệnh nghề nghiệp)

8%
Chế độ thai sản, ốm đau, 
hưu trí và tử tuất 
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Liên hệ với chúng tôi

Mọi thông tin trong tài liệu này đều là thông tin chung và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn cho trường hợp cụ thể của bất 
kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhất một cách có thể, chúng 
tôi không thể đảm bảo rằng những thông tin này còn chính xác lúc người đọc nhận được hoặc sẽ duy trì tính chính xác này trong 
tương lai. Bất cứ ai cũng không nên quyết định hành động dựa trên những thông tin trong tài liệu này nếu không có sự tư vấn phù 
hợp từ các chuyên gia sau khi xem xét từng tình huống cụ thể.
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Trong giai đoạn từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022, tỷ lệ đóng của người sử dụng lao động giảm 0.5% theo 
quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch Covid-19.

Lợi ích được hưởng từ chế độ hưu trí có thể được thanh toán một lần nếu đủ điều kiện theo quy định.

Lưu ý của KPMG
Các doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng lao động nước ngoài là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nên cân 
nhắc chiến lược phù hợp và hiệu quả để thích ứng với sự thay đổi này, bao gồm:

 – Truyền thông rõ ràng và cập nhật tới người lao động để họ nắm được nghĩa vụ và lợi ích khi tham gia BHXH 
ở Việt Nam;

 – Rà soát lại cơ cấu thu nhập hiện tại của nhân viên, trách nhiệm đóng BHXH và lập dự toán chi phí BHXH 
cho người lao động nước ngoài từ tháng 1 năm 2022. 


