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1. MỤC ĐÍCH 
Quy định cách thức tiến hành việc phân công viên chức giải quyết chế độ  
thai sản cho người lao động  theo thể thống nhất, phù hợp với các văn 
bản pháp quy của Chính phủ. 
 
Quy định quy trình chuẩn để thực hiện và kiểm soát trình tự công việc, 
phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong thực thi công việc. 

 
2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Viên chức, nhân viên nữ mang thai /nhận con nuôi đang công tác tại 
Trường và phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 
tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Sau đây gọi chung là 
Người lao động. 
 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 
- Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

- Căn cứ quyết định số 767/QĐ-ĐHQG-TCCB  ngày 12 tháng 9 năm 2006 
của Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM về việc ban hành Quy chế về 
tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bách khoa; 

- Quyết định số 803/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 16 tháng 7 năm 2009 của 
Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM về việc phê duyệt sửa đổi , bổ sung 
Điều 15 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bách khoa; 

- Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 05 tháng 4 năm 2010 
của     Đại học Quốc gia TP.HCM về việc ban hành Quy định thực hiện 
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với Trường Đại học thành viên 
trong Đại học Quốc gia TP.HCM ; 

- Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012; 
- Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 

2014; 
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- Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 
1627/QĐ-ĐHBK-KHTC ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Bách khoa;  
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4. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT 
- QT: Quy trình 
- BM: Biểu mẫu 
- HS: Hồ sơ 
- P.TC-HC: Phòng Tổ chức-Hành chính 
- P.KH-TC: Phòng Kế hoạch-Tài chính 
- BGH: Ban Giám hiệu 
- CV: Chuyên viên 
- BHXH: Bảo hiểm xã hội 
- BHYT: Bảo hiểm y tế 
- BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp 
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5. NỘI DUNG 
5.1. Lưu đồ 

Giai đoạn 1: BÁO GIẢM LAO ĐỘNG DO NGHỈ THAI SẢN 
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Giai đoạn 2: QUYẾT TOÁN CHẾ ĐỘ THAI SẢN  
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5.2. Mô tả : 
Giai đoạn 1: Báo giảm lao động do nghỉ thai sản 

(1) 
- Chuyên viên (1) Làm báo cáo giảm BHXH của viên chức nghỉ hưởng 

thai sản BM D02-TS, trình Trưởng phòng ký nháy, trình BGH ký duyệt. 
(2) 
- Chuyên viên (1) tổng hợp hồ sơ gửi BHXH gồm: QĐ nghỉ hưởng thai  

sản, BM D02-TS. BHXH TP.HCM tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ giải 
quyết. 
 

Giai đoạn 2: Quyết toán chế độ thai sản 
(1) 
- Viên chức nộp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thai sản BHXH về Phòng TC-

HC (CV1) gồm các giấy tờ sau: 
+ Giấy ra viện (bảng photo) 
+ Giấy nghỉ hưởng BHXH ( bệnh viện cấp) 
+ Giấy khai sinh (bảng photo có công chứng) 

(2) 
- Chuyên viên (1) tổng hợp hồ sơ gồm : giấy ra viên, giấy nghỉ hưởng 

BHXH, giấy khai sinh, BM C70a-HD nộp BHXH TP.HCM. 
 

A. Đối tượng 
- Người lao động quy định tại điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 điều 2 

 
B. Điều kiện hưởng 

a. Lao động nữ mang thai; 
b. Lao động nữ sinh con; 
c. Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; 
d. Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi; 
đ. Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện 
pháp triệt sản; 
e. Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con. 
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Các trường hợp b,c,d phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trong thời gian 12 
tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trong trường hợp b, c được chỉ 
định nghỉ dưỡng thai thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 
tháng trước khi sinh con. 

 
C. Thời gian hưởng, mức hưởng 

1/ Khám thai 
- Trong thời gian mang thai, lao động nữ được đi khám thai 5 lần, mỗi lần 

1 ngày; trường hợp xa cơ sở y tế hoặc thai có bệnh lý hoặc thai không 
bình thường thì được nghỉ 2 ngày/1 lần khám thai. 

- Mức hưởng = {(mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề 
trước khi nghỉ việc) / 24 ngày }x 100% x số ngày nghỉ. 

- Thời gian nghỉ tính theo ngày làm việc. 
 

2/ Sẩy thai, nạo thai, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý 
- 10 ngày: nếu thai dưới 5 tuần tuổi; 20 ngày nếu thai từ 5 đến dưới 13 

tuần; 40 ngày nếu thai từ 13 đến dưới 25 tuần tuổi; 50 ngày nếu thai từ 25 
tuần trở lên. 

- Thời gian nghỉ tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. 
- Mức hưởng = {Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề 

trước khi nghỉ việc/ 30 ngày} x 100% x số ngày nghỉ. 
 

3/ Khi thực hiện biện pháp tránh thai 
- Đặt vòng tránh thai: nghỉ 7 ngày; 
- Triệt sản: nghỉ 15 ngày; 
- Thời gian nghỉ tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. 
- Mức hưởng = {Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề 

trước khi nghỉ việc/ 30 ngày} x 100% x số ngày nghỉ. 
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4/ Khi sinh con 
- Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh 6 tháng trong đó thời gian 

nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Sinh đôi trở lên, cứ mỗi con nghỉ 
thêm 1 tháng. 

- Mức hưởng: Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề trước 
khi nghỉ việc x 100% x số tháng nghỉ việc do sinh con hoặc nuôi con 
nuôi. 

- Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con được nghỉ việc hưởng 
chế độ thai sản như sau: 5 ngày làm việc nếu vợ sinh thường; 7 ngày làm 
việc nếu vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi; 10 ngày 
nếu vợ sinh đôi, Sinh 3 trở lên, cứ 01 con nghỉ thêm 03 ngày; 14 ngày 
nếu vợ sinh đôi phải phẫu thuật. 

- Mức hưởng = {(mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề 
trước khi nghỉ việc) / 24 ngày }x 100% x số ngày nghỉ. 

 
D. Các lưu ý 

1/ Thời gian nghỉ việc trước và sau khi sinh không quá 6 tháng 
- Trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh mà thai 

chết lưu, nếu đủ điều kiện (đóng 6 tháng) thì ngoài chế độ thai sản đối 
với thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, lao động nữ 
được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ thời điểm thai chết lưu. 

- LĐ nữ nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, sau khi sinh con mà 
con bị chết, nếu đủ điều kiện (đóng 6 tháng) thì ngoài chế độ thai sản đối 
với thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, còn hưởng chế 
độ thai sản do con chết. (con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ 
việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị 
chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời 
gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá 6 tháng) 
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2/ Trường hợp sau khi sinh con, mẹ chết 

Tham gia BHXH Đối 
tượng 
hưởng 

Thời gian hưởng Mức hưởng 

Cha Mẹ       

Không Có Cha 
hoặc 
người 
trực 
tiếp 
nuôi 

dưỡng 

Thời gian còn lại của 
mẹ 

Mức bq tiền lương tháng 
đóng BHXH 6 tháng của mẹ 

Có Có Được nghỉ việc 
hưởng chế độ TS đối 
với thời gian còn lại 
của mẹ 

Mức bq tiền lương đóng 
BHXH 6 tháng của cha 

Không Có nhưng 
không đủ điều 
kiện 

Cho đến khi con đủ 6 
tháng 

Mức bq tiền lương các tháng 
đóng BHXH của mẹ 

Có Có nhưng 
không đủ điều 
kiện 

Được nghỉ việc 
hưởng chế độ TS cho 
đến khi con đủ 6 
tháng 

Mức bq tiền lương đóng 
BHXH 6 tháng của cha 

Có Không Cho đến khi con đủ 6 
tháng 

Mức bq tiền lương đóng 
BHXH 6 tháng của cha 

 
3/ Thời gian đóng BHXH để tính điều kiện hưởng trợ cấp thai 
sản của lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ, người 
mẹ nhờ mang thai hộ và người lao động nhận nuôi con nuôi 
dưới 6 tháng tuổi 

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, 
thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 
tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. 
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b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng 
và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con 
nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con 
nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo 
quy định. 
Ví dụ: Tháng 8/2017, chị B chấm dứt hợp đồng lao động và sinh con ngày 

14/12/2017, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 
12/2016 đến tháng 11/2017. 
 

4/  Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con như sau 
 a) Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải 
đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước 
khi sinh con; 
 b) Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm 
xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm 
nhận con. 
 

5/ Trong thời gian đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con: 
mà lao động nữ phải nghỉ việc để khám thai, sẩy thai, nạo, hút 
thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý, thực hiện các biện pháp 
tránh thai thì được hưởng chế độ thai sản theo quy định. 

Điều kiện lao động nữ được đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản theo 
quy định: 
- Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con hoặc con 

chết sau khi sinh con khi có đủ điều kiện sau đây: 
            + Sau khi đã nghỉ ít nhất 4 tháng; 
            + Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý; 
- Ngoài tiền lương, tiền công của những ngày đi làm việc, lao động nữ còn 

được hưởng trợ cấp thai sản đến hết thời hạn theo quy định. 
 

E. Chế độ đối với lao động nữ mang thai hộ 
- Khám thai; Sẩy thai, nạo thai, hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý : 

tương tự lao động nữ đang đóng BHXH bắt buộc. 
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- Thai sản: Nếu đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 (đóng đủ 6 tháng trong 
thời gian 12 tháng trước khi sinh con) hoặc khoản 3 điều 31 Luật BHXH 
(đóng đủ 3 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con) thì được trợ 
cấp thai sản. 

- Nghỉ việc hưởng thai sản cho đến khi giao con nhưng không quá 6 tháng 
(nếu sinh 1 con). Trường hợp kể từ thời điểm sinh con đến thời điểm giao 
con hoặc thời điểm con chết chưa đủ 60 ngày thì được nghỉ việc hưởng 
chế độ thai sản đến khi đủ 60 ngày. 

- Nghỉ dưỡng sức Phục hồi sức khỏe. 
- Chồng đang đóng BHXH vào quỹ OĐ, TS cũng được nghỉ việc hưởng 

chế độ thai sản. 
 

F. Chế độ đối với lao động nữ nhờ mang thai hộ 
Người mẹ nhờ mang thai hộ có đóng BHXH từ đủ 6 tháng trong thời gian 12 
tháng tính đến thời điểm nhận con thì được trợ cấp thai sản: 
- Trợ cấp 1 lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh 

con nếu lao động nữ mang thai hộ không tham gia BHXH hoặc không đủ 
điều kiện. 

- Nếu lao động nữ (cả mang thai hộ và nhờ mang thai hộ) không tham gia 
BHXH hoặc không đủ điều kiện đóng BHXH thì người chồng của người 
nhờ mang thai hộ có đóng BHXH sẽ được trợ cấp 2 tháng lương cơ sở 
cho mỗi con. 

- Nghỉ việc hưởng thai sản từ thời điểm nhận con đến khi con đủ  6 tháng, 
nếu sinh đôi cứ thêm 1 con thì nghỉ thêm 1 tháng. 

- Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ chết hoặc không đủ sức khỏe 
chăm sóc con chưa đủ 6 tháng tuổi thì người chồng hoặc người trực tiếp 
nuôi dưỡng nếu không nghỉ việc thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế 
độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ nhờ mang thai hộ. 

- Trường hợp con chết thì người mẹ nhờ mang thai hộ được nghỉ việc 
hưởng chế độ thai sản: (con dưới 2 tháng chết -> nghỉ 4 tháng tính từ 
ngày con sinh; con trên 2 tháng chết -> nghỉ 2 tháng tính từ ngày con 
chết). 
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G. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản 
Trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc sau thời gian hưởng chế 
độ khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu hoặc sau khi hết thời gian 
hưởng chế độ sinh con hoặc sau khi sinh con mà con chết, sức khoẻ chưa hồi 
phục.  

  Thời gian 
hưởng 

  
  
  
Mức hưởng 01 ngày = 30% lương cơ sở 

Sinh một lần từ 2 con 10 ngày 

Sinh phẫu thuật 7 ngày 

Trường hợp khác 5 ngày 
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6. HỒ SƠ LƯU 

STT TÊN BIỂU MẪU MÃ BM 

1 Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai 
sản BM01-QT.TCHC-29 

2 Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT BM02-QT.TCHC-29 
3 Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản BM03-QT.TCHC-29 
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7. BIỂU MẪU – PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM 
7.1. Biểu mẫu 

STT TÊN BIỂU MẪU MÃ BM TỆP ĐÍNH 
KÈM 

1 Danh sách người lao động đề 
nghị hưởng chế độ thai sản BM01-QT.TCHC-29 BM01-QT.TCHC-29.x

ls  

2 Danh sách lao động tham gia 
BHXH, BHYT BM02-QT.TCHC-29 

 
BM02-QT.TCHC-29.x

ls  

3 Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai 
sản BM03-QT.TCHC-29 BM03-QT.TCHC-29.d

oc  
 

7.2. Phụ lục 
Quy trình có hiệu lực kể từ …………… 

 
 
 Người soạn Người duyệt 
 

 
 
 Trịnh Thị Liệu 
 
 
 
 
 


