
                                         098.462.3223 &  04.6687.5069

04 chính sách về lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 02/2017

1. Mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH 2017

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH về mức điều chỉnh tiền 

lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban 

hành vào ngày 28/12/2016.

Theo đó, mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH năm 2017 là 1.00.

Thông tư này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/02/2017 và các quy định tại Thông 

tư này áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

2. Mức hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Kể từ ngày 12/02/2017, Thông tư 43/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chính sách hỗ trợ 

đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an, thanh niên tình 

nguyện hoàn thành dự án phát triển kinh tế - xã hội bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, các đối tượng nêu trên có nhu cầu đào tạo nghề trình độ sơ cấp đáp ứng điều 

kiện và được cấp thẻ đào tạo nghề được cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp nhận, tổ chức 

đào tạo và chi hỗ trợ như sau:

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-42-2016-TT-BLDTBXH-dieu-chinh-tien-luong-thu-nhap-thang-da-dong-bao-hiem-xa-hoi-336530.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-42-2016-TT-BLDTBXH-dieu-chinh-tien-luong-thu-nhap-thang-da-dong-bao-hiem-xa-hoi-336530.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-42-2016-TT-BLDTBXH-dieu-chinh-tien-luong-thu-nhap-thang-da-dong-bao-hiem-xa-hoi-336530.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-42-2016-TT-BLDTBXH-dieu-chinh-tien-luong-thu-nhap-thang-da-dong-bao-hiem-xa-hoi-336530.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-42-2016-TT-BLDTBXH-dieu-chinh-tien-luong-thu-nhap-thang-da-dong-bao-hiem-xa-hoi-336530.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-43-2016-TT-BLDTBXH-huong-dan-chinh-sach-dao-tao-nghe-Dieu-14-Nghi-dinh-61-2015-ND-CP-336529.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-43-2016-TT-BLDTBXH-huong-dan-chinh-sach-dao-tao-nghe-Dieu-14-Nghi-dinh-61-2015-ND-CP-336529.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-43-2016-TT-BLDTBXH-huong-dan-chinh-sach-dao-tao-nghe-Dieu-14-Nghi-dinh-61-2015-ND-CP-336529.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-43-2016-TT-BLDTBXH-huong-dan-chinh-sach-dao-tao-nghe-Dieu-14-Nghi-dinh-61-2015-ND-CP-336529.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-43-2016-TT-BLDTBXH-huong-dan-chinh-sach-dao-tao-nghe-Dieu-14-Nghi-dinh-61-2015-ND-CP-336529.aspx
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- Chi hỗ trợ đào tạo theo Điều 10 Thông tư 152/2016/TT-BTC .

- Mức hỗ trợ tiền ăn: 30.000 đồng/người/ngày thực học.

- Mức hỗ trợ tiền đi lại: 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú 

từ 15km trở lên.

Trong đó, ưu tiên chi hỗ trợ đào tạo trong giá trị tối đa của thẻ, giá trị còn lại của thẻ chi hỗ 

trợ tiền ăn, tiền đi lại.

Trường hợp tổng chi hỗ trợ vượt quá giá trị tối đa của thẻ thì người học tự chi trả phần kinh 

phí chênh lệch cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nếu thấp hơn giá trị của thẻ thì NSNN 

quyết toán số chi thực tế.

Kể từ ngày 01/9/2015, thanh niên đăng ký tham gia đào tạo nghề được hưởng chính sách 

hỗ trợ đào tạo nghề theo hướng dẫn tại Thông tư này.

3. Thời gian huấn luyện lần đầu về an toàn, vệ sinh lao động

Từ ngày 20/02/2017, Thông tư 02/2017/TT-BQP quy định về hoạt động huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, thời gian huấn luyện lần đầu được quy định như sau:

- Ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra đối với nhóm 1, nhóm 4.

- Ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra đối với 

nhóm 2.

- Ít nhất là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra đối với nhóm 3.

- Ít nhất là 56 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra (Trong đó, thời gian huấn luyện cấp 

Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động ít nhất là 40 giờ, nội dung huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động ít nhất là 16 giờ) đối với nhóm 5.

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-152-2016-TT-BTC-quan-ly-su-dung-kinh-phi-ho-tro-dao-tao-trinh-do-so-cap-duoi-3-thang-329375.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-152-2016-TT-BTC-quan-ly-su-dung-kinh-phi-ho-tro-dao-tao-trinh-do-so-cap-duoi-3-thang-329375.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-152-2016-TT-BTC-quan-ly-su-dung-kinh-phi-ho-tro-dao-tao-trinh-do-so-cap-duoi-3-thang-329375.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-152-2016-TT-BTC-quan-ly-su-dung-kinh-phi-ho-tro-dao-tao-trinh-do-so-cap-duoi-3-thang-329375.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-152-2016-TT-BTC-quan-ly-su-dung-kinh-phi-ho-tro-dao-tao-trinh-do-so-cap-duoi-3-thang-329375.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-02-2017-TT-BQP-hoat-dong-huan-luyen-an-toan-ve-sinh-lao-dong-337143.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-02-2017-TT-BQP-hoat-dong-huan-luyen-an-toan-ve-sinh-lao-dong-337143.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-02-2017-TT-BQP-hoat-dong-huan-luyen-an-toan-ve-sinh-lao-dong-337143.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-02-2017-TT-BQP-hoat-dong-huan-luyen-an-toan-ve-sinh-lao-dong-337143.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-02-2017-TT-BQP-hoat-dong-huan-luyen-an-toan-ve-sinh-lao-dong-337143.aspx


                                         098.462.3223 &  04.6687.5069

- Ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động đối với 

nhóm 6.

4. Thông tư 340/2016/TT-BTC hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi 

dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của 

hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020.

Thông tư này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/02/2017 và bãi bỏ Thông tư 

66/2006/TT-BTC, Thông tư 173/2012/TT-BTC.

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-340-2016-TT-BTC-huong-dan-muc-ho-tro-co-che-tai-chinh-boi-duong-nguon-nhan-luc-hop-tac-xa-338182.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-340-2016-TT-BTC-huong-dan-muc-ho-tro-co-che-tai-chinh-boi-duong-nguon-nhan-luc-hop-tac-xa-338182.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-340-2016-TT-BTC-huong-dan-muc-ho-tro-co-che-tai-chinh-boi-duong-nguon-nhan-luc-hop-tac-xa-338182.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-340-2016-TT-BTC-huong-dan-muc-ho-tro-co-che-tai-chinh-boi-duong-nguon-nhan-luc-hop-tac-xa-338182.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-340-2016-TT-BTC-huong-dan-muc-ho-tro-co-che-tai-chinh-boi-duong-nguon-nhan-luc-hop-tac-xa-338182.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-66-2006-TT-BTC-che-do-tai-chinh-ho-tro-sang-lap-vien-HTX-chuan-bi-thanh-lap-doi-tuong-dao-tao-boi-duong-HTX-huong-dan-Nghi-dinh-88-2005-ND-CP-13047.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-66-2006-TT-BTC-che-do-tai-chinh-ho-tro-sang-lap-vien-HTX-chuan-bi-thanh-lap-doi-tuong-dao-tao-boi-duong-HTX-huong-dan-Nghi-dinh-88-2005-ND-CP-13047.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-66-2006-TT-BTC-che-do-tai-chinh-ho-tro-sang-lap-vien-HTX-chuan-bi-thanh-lap-doi-tuong-dao-tao-boi-duong-HTX-huong-dan-Nghi-dinh-88-2005-ND-CP-13047.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-66-2006-TT-BTC-che-do-tai-chinh-ho-tro-sang-lap-vien-HTX-chuan-bi-thanh-lap-doi-tuong-dao-tao-boi-duong-HTX-huong-dan-Nghi-dinh-88-2005-ND-CP-13047.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-66-2006-TT-BTC-che-do-tai-chinh-ho-tro-sang-lap-vien-HTX-chuan-bi-thanh-lap-doi-tuong-dao-tao-boi-duong-HTX-huong-dan-Nghi-dinh-88-2005-ND-CP-13047.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-173-2012-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-66-2006-TT-BTC-huong-dan-co-che-150700.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-173-2012-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-66-2006-TT-BTC-huong-dan-co-che-150700.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-173-2012-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-66-2006-TT-BTC-huong-dan-co-che-150700.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-173-2012-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-66-2006-TT-BTC-huong-dan-co-che-150700.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-173-2012-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-66-2006-TT-BTC-huong-dan-co-che-150700.aspx

