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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 100/2012/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2012 
 

NGHỊ ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 

năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006;  

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 
12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp như sau:  

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản 1 Điều 2 như sau: 

“d) Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.” 

2. Bổ sung Khoản 3 Điều 2 như sau: 

“3. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ mười bốn 
ngày làm việc trở lên trong tháng, không hưởng tiền lương, tiền công tháng tại đơn 
vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; người lao động tạm hoãn thực hiện giao kết 
hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật thì thời 
gian này người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.” 

3. Sửa đổi Khoản 3 và bổ sung Khoản 7, Khoản 8 Điều 8 như sau: 

“3. Bảo quản, sử dụng sổ Bảo hiểm xã hội trong thời gian thất nghiệp.” 
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“7. Nhận thông báo về việc không được hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định 
hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định hưởng trợ cấp một lần, quyết định hỗ trợ học 
nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng 
trợ cấp thất nghiệp, quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo hướng dẫn 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

8. Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và 
thực hiện các quy định khác của pháp luật.”  

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau: 

"Điều 10. Trách nhiệm của người sử dụng lao động về bảo hiểm thất 
nghiệp theo Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội 

1. Xác định đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện thủ tục, trình 
tự tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. 

2. Thông báo với cơ quan lao động khi có biến động lao động làm việc tại đơn 
vị theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đối với các đơn vị 
thuộc lực lượng vũ trang, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp 
với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện. 

3. Đóng bảo hiểm thất nghiệp đúng, đủ và kịp thời theo quy định của pháp luật. 

4. Bảo quản hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động và của 
người sử dụng lao động trong thời gian người lao động làm việc tại đơn vị. 

5. Xuất trình các tài liệu, hồ sơ và cung cấp thông tin liên quan theo yêu 
cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có kiểm tra, thanh tra về bảo 
hiểm thất nghiệp. 

6. Cung cấp thông tin cho người lao động về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp 
của người lao động đó trong thời hạn hai ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ 
ngày người lao động yêu cầu. 

7. Cung cấp các văn bản theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 Nghị định này cho 
người lao động để hoàn thiện hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. 

8. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.” 

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau: 

“Điều 15. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 81 Luật Bảo 
hiểm xã hội 

Người thất nghiệp là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp mà bị mất việc 
làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc được hưởng bảo 
hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai 
mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc 
hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật. 
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Tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được tính nếu người 
sử dụng lao động và người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao 
động đã thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc ít nhất 01 ngày 
trong tháng đó. 

2. Đã đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động khi bị mất việc làm hoặc chấm 
dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. 

3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng ký với cơ quan 
lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều này.” 

6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3 Điều 17 như sau: 

“2. Mức hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp 
tùy theo mức chi phí học nghề của từng nghề, mức hỗ trợ học nghề được tính theo 
tháng trên cơ sở mức chi phí đào tạo của từng nghề. Mức hỗ trợ học nghề cụ thể 
theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Thời gian được hỗ trợ học nghề phụ thuộc vào thời gian đào tạo của 
từng nghề và từng người lao động, nhưng không quá 6 tháng. Thời gian bắt 
đầu để được hỗ trợ học nghề tính từ ngày người lao động được hưởng trợ cấp 
thất nghiệp hàng tháng.” 

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 34 như sau: 

“Điều 34. Việc đăng ký thất nghiệp và thông báo về tìm việc làm với cơ 
quan lao động 

1. Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng 
lao động hoặc hợp đồng làm việc nếu người lao động chưa có việc làm mà có nhu 
cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động thực hiện đăng ký thất nghiệp với 
cơ quan lao động. 

2. Hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp đến thông 
báo với cơ quan lao động về việc tìm kiếm việc làm.” 

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 37 như sau: 

"Điều 37. Hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 125 Luật Bảo 
hiểm xã hội được quy định gồm: 

1. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu do Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội quy định. 

2. Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận 
chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng 
trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm 
việc theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  
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3. Người lao động khi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp phải xuất trình 
Sổ bảo hiểm xã hội hoặc bản xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội về việc đóng 
bảo hiểm thất nghiệp.” 

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 38 như sau:  

“Điều 38. Giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại 
Điều 126 Luật Bảo hiểm xã hội 

1. Trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày đăng ký thất 
nghiệp, người lao động phải trực tiếp nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp 
theo quy định tại Điều 37 của Nghị định này cho cơ quan lao động nơi người 
lao động đăng ký thất nghiệp hoặc cơ quan lao động nơi chuyển đến để hưởng bảo 
hiểm thất nghiệp. 

2. Trong thời hạn 20 ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ theo quy định tại Điều 37 của Nghị định này, cơ quan lao động có trách 
nhiệm tiếp nhận, xem xét và giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp; 
trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

3. Trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nhận được đề 
nghị hỗ trợ học nghề của người thất nghiệp, cơ quan lao động có trách nhiệm giải 
quyết; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

4. Trong thời hạn 5 ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nhận được 
quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ quan lao động, cơ quan Bảo hiểm xã 
hội thực hiện chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần cho 
người lao động. Trường hợp, cơ quan Bảo hiểm xã hội không thực hiện việc chi trả 
theo đúng thời hạn quy định hoặc từ chối yêu cầu chi trả các chế độ bảo hiểm thất 
nghiệp không đúng quy định của pháp luật thì cơ quan Bảo hiểm xã hội phải có 
văn bản thông báo cho cơ quan lao động và người lao động biết và nêu rõ lý do. 

5. Trường hợp người lao động không nhận quyết định hưởng trợ cấp thất 
nghiệp, quyết định hỗ trợ học nghề hoặc không muốn nhận trợ cấp thất nghiệp thì 
thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.” 

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành  

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2013.  

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG 

 
Nguyễn Tấn Dũng 


