
 

KẾ HOẠCH 

Kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, ngăn ngừa,  
chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chi phí quản lý  

bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2023 
 
 

 Thực hiện Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 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, Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch “Kinh phí hỗ trợ 

chuyển đổi nghề nghiệp, ngăn ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

năm 2023 như sau: 

TT Nội dung 

Kinh phí (triệu đồng) Ghi 

chú 
Đã thực hiện năm 2021 Thực hiện trong năm lập kế 

hoạch (2022) 

Đề xuất/ 

dự kiến 

kế hoạch 

năm 

2023 

Đề xuất/ 

kế hoạch 

Số được 

giao 

Số thực 

hiện 

Đề 

xuất/ kế 

hoạch 

Số được 

giao 

Số đã 

thực hiện 

Ước tính 

thực hiện 

cả năm 

I 

Số thu 

BHXH về tai 

nạn lao 

động, bệnh 

nghề nghiệp 

 53.727 52.295 
 

 
57.124 52.315 54.719 55.921  

II 

Hỗ trợ 

chuyển đổi 

nghề nghiệp 
50 50 0 50 50 0 50 100  

III 

Hỗ trợ 

phòng ngừa, 

chia sẻ rủi 

ro 

50 50 7 50 50 0 50 100  

1 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

nghề nghiệp 
0 0 0 0 0 0 0 0  

2 

Phục hồi 

chức năng 

lao động 
0 0 0 0 0 0 0 0  
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3 

Điều tra lại 

các vụ tai 

nạn lao động, 

bệnh nghề 

nghiệp 

0 0 0 0 0 0 0 0  

4 

Huấn luyện 

về an toàn, 

vệ sinh lao 

động 

50 50 7 50 50 0 50 100  

IV 

Chi phí 

quản lý bảo 

hiểm tai nạn 

lao động, 

bệnh nghề 

nghiệp 

300 270 270 0 0 0  300  

   Ghi chú: Đầu năm 2022 Sở thực hiện các nội dung hoạt động theo kế 

hoạch từ nguồn kinh phí được giao năm 2021 được chuyển thời gian thực hiện 

trong năm 2022. Đến thời điểm hiện tại, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội 

tỉnh Lạng Sơn chưa được giao kinh phí năm 2022. 

Trên đây là Kế hoạch kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, ngăn ngừa, 

chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội tỉnh Lạng Sơn, kính gửi Cục An toàn lao động xem xét, phê duyệt./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Cục ATLĐ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KHTC; 

- Lưu: VT, LĐVL-BHXH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Thị Hải Yến 
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