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Số: 50/2022/TT-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2022

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày

13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt
động đầu tư

xây dựng
và Nghị định

SỐ
20/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 3

năm 2022 sửa đôi, bo sung một số điêu của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP
ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm

bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

N

Căn cứ Luật Kinh doanh bao hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000; Luật
sửa đổi, bồ sung một số điều của Luật Kinh doanh bao hiểm ngày 24 tháng 11

nam 2010;

Căn cư Luật sửa đổi, bồ sung mot số điều của Luật Kinh doanh bao

hiém, Luật Sở hữu trí tuệ ngày 14 tháng 6 năm 2019;

_
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đối, bỗ sung

một so điêu của Luật Xay dung ngày 17 thang 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của
Chính phú quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cau tô chức của Bộ
Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 cua
Chính phủ quy định bảo hiém bắt buộc trong hoạt động đâu tư xây dung;

Căn cứ Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2022 của
Chính phủ sửa doi, bố sung mot số điêu cia Nghị định số 119/2015/NĐ-CP

ngày 13 tháng 11 năm 2015 cua Chính phú quy định bảo hiểm bắt buộc trong
hoạt động đâu tư xây dựng,

Theo dé nghị của Cục trưởng Cục Quan ly, giảm sat bảo hiểm;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dân thực hiện một số
điêu của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 cua Chính

phu quy định bao hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dung và Nghị định

số 20/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2022 sửa đổi, bồ sung một số diéu của

Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 thang 11 năm 2015 cua Chinh phu quy
định bao hiểm bắt buộc trong hoạt động đâu tư xây dựng,
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Số: 50/2022/TT-BTC Hà Nội, ngày 1] tháng 8 năm 2022

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày

13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bão hiểm bắt buộc trong hoạt
động đầu tư xây dựng và Nghị định

so 20/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 3
năm 2022 sửa đổi, bo sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP

ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm
bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Căn cứ Luật Kinh doanh bao hiểm ngày 09 thang 12 năm 2000, Luật
sua đối, bố sung một số điêu của Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 24 thang 11

năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bỏ sung một số diéu của Luật Kinh doanh bảo
hiém, Luật Sở hữu trí tuệ ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xáy dựng ngày 18 thang 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bé sung
một số điêu của Luật Xay dung ngày 17 thang 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của
Chính phi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tô chức của Bộ
Tài chính,

Căn cứ Nghị định số 112/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 cua
Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động dau tư xây dung;

Căn cứ Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2022 cua
Chính phi sửa đổi, bố sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP
ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bao hiểm bắt buộc trong
hoạt động dau tư xây dựng;

Theo đê nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm,

Độ trưởng Bộ Tai chính ban hành Thông tư hướng dân thực hiện một số
điêu cua Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng I1 năm 2015 cua Chính
phu quy định bao hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tu xây dựng và Nghị định
86 20/2022/NĐ-CP ngày 10 thang 3 năm 2022 sửa đổi, bồ sung một số điêu của
Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 thang 11 năm 2015 của Chính phủ quy
định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tưxây dựng,
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Chuong I

QUY DINH CHUNG
Điều 1. Pham vi điều chỉnh

Thông tư này hướng
dẫn quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm và chế

độ tài chính, chế độ báo cáo đối với bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư
xây dựng bao gồm: Bảo hiểm bat buộc công trình trong thời gian xây dựng; bảo
hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vẫn đầu tư xây dựng; bảo hiểm bắt

buộc đối với người lao dong thi công trên công trường; bảo hiểm bắt buộc trách
nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

Điều 2. Doi tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Chủ đầu tư, nhà thầu (trong trường hợp phi bảo hiểm công trình đã

được tính vào giá hợp đông).

2. Nhà thầu tư van.

3. Nhà thầu thi công xây dựng.

4. Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chỉ nhánh doanh nghiệp bao
hiểm phi nhân thọ nước ngoài (sau đây gọi là "doanh nghiệp bảo hiểm"), doanh

nghiệp tái bao hiểm.

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm bắt buộc

trong hoạt động dau tư xây dựng.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Bên mua bao hiém là các tổ chức, cá nhân sau đây:

a) Chủ đầu tư hoặc nhà thầu trong trường hợp phí bảo hiểm công trinh đã

được tính vào giá hợp đồng xây dựng (đối với bảo hiểm bắt buộc công trình

trong thời gian xây dựng).

__
b) Nhà thâu tư vấn (đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp

tư vân đầu tư xây dựng).

c) Nhà thầu thi công xây dựng (đối với bảo hiểm bắt buộc cho người lao

động thi công trên công trường; bảo hiểm trách nhiệm dân sự đổi với bên thứ

ba).

__. Nhà thâu tư vấn là nhà thầu tư van khảo sát xây dựng, nhà thâu tư van
thiết kê xây dựng của công trình xây dựng từ cập I] trở lên.

3. Bén thứ ba là bên bị thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tai sản và quyền,
lợi ích hợp pháp khác có nguyên nhân từ việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây
dựng (đối với bảo hiểm bat buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vẫn đầu tư xây
dựng) hoặc trong quá trình thi công xây dựng (đôi với bảo hiểm bat buộc trách



nhiém dan su déi với bên thứ ba) trừ doanh nghiệp bao hiểm, bên mua bảo hiểm,
người được bảo hiểm.

4. Mức khẩu trừ là số tiền cô định hoặc tỷ lệ phan trăm (%) của số tiền
bôi thường bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi sự kiện bảo

hiém, cụ thé như sau:

a) Đối với bao hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng: Mức
khấu trừ quy định tại điểm b khoản 1 Mục I và điểm b khoản 1 Mục II Phụ lục |

ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư van dau tư xây
dựng: Mức khâu trừ quy định tại điểm b khoản 1 Phụ lục II ban hành kèm theo

Thông tư này.
5. Dua vào sử dung là việc đưa công trình, hang mục công trình xây

dựng vảo vận hành, khai thác.

6. Người được bao hiểm là các tô chức, cá nhân sau day:

a) Chu đầu tư, nha thâu, các tô chức, cá nhân khác có quyền và lợi ích
liên quan đến công trình trong thời gian xây dựng (đối với bảo hiểm bắt buộc
công trình trong thời gian xây dựng).

b) Nhà thầu tư van, các tổ chức, cá nhân khác tham gia vào công việc
khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của nhà thầu tư vấn (đối với bảo hiểm bat
buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng).

c) Nhà thâu thi công xây dựng (đối với bảo hiểm bắt buộc cho người lao
động thi công trên công trường, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đôi với
bên thứ ba).

7. Bệnh nghề nghiệp là bệnh được quy định tại khoản 9 Điều 3 Luật An
toàn vệ sinh lao động.

8. Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Bộ luật Lao động.

9. Tai nan lao động theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Luật An toan vệ
sinh lao động.

Điều 4. Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư
xây dựng (sau đây gọi là "Giấy chứng nhận bảo hiểm")

1. Giấy chứng nhận bảo hiểm là bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm
bat buộc trong hoạt động dau tư xây dựng giữa bên mua bảo hiém với doanh
nghiệp bảo hiém.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm phải cấp riêng Giấy chứng nhận bảo hiểm cho
bên mua bảo hiểm. Giấy chứng nhận bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm chủ

động thiết kế và phải bao gôm các nội dung sau:

a) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người
được bảo hiểm, sô điện thoại đường dây nóng của doanh nghiệp bao hiểm.
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b) Tên, địa điểm công trình xây dựng.

c) Số tiền bảo hiểm.

d) Tổng giá trị công trình xây dựng (nếu có).

đ) Số hop dong tư van, gia tri hop đồng tư vẫn trong đó tách phân
gia tri tu van khảo sát xây dựng và giá trị tư vân thiết kế xây dựng (đối với bảo
hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp trong hoạt động dau tư xây dựng).

e) Tổng số người lao động được bảo hiểm (đối với bảo hiểm bắt buộc
cho người lao động thi công trên công trường).

�
8) Thời hạn bảo hiểm, tỷ lệ phí bảo hiểm, phí bảo hiểm, mức khẩu trừ

(nêu có).

h) Ngày, tháng, năm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.

3. Trường hợp cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, doanh nghiệp bảo
hiểm phai tuân thủ các quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản

hướng dẫn thi hành; Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử phải tuân thủ đầy đủ các

rien E

quy định hiện hành và phản ánh day đủ các nội dung quy định tại khoản 2 Điều
này.

Điều 5. Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm chung
Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tốn

that sau:

1. Tén that phat sinh do chién tranh, bao loan, dinh công, hành động cua
các thế lực thù địch, nỗi loạn, hành động ác ý nhân danh hoặc có liên quan tới
các tô chức chính trị, tịch biên, sung công, trưng dụng, trưng thu hay phá hủy
hoặc bị gây thiệt hại theo lệnh của cơ quan nhà nước có thầm quyền.

2. Tôn thất phát sinh do hành động khủng bố.

3. Tén thất phát sinh do phan ứng hạt nhân, phóng xa hạt nhân, nhiễm

phóng xạ.

4. Tén thất phát sinh từ hành vi cố ý vi phạm pháp luật của bên mua bảo
hiểm hoặc người được bao hiểm (quy định nảy không áp dụng đối với bảo hiểm
bắt buộc cho người lao động thi công trên công trường trong trường hợp người lao

động tự vệ, cứu người, cứu tài sản hoặc sử dụng các chất kích thích dé điều trị theo
chi định của bác sĩ).

5. Tôn thất phát sinh trong trường hợp bên mua bảo hiểm không có

quyên lợi có thê được bảo hiểm theo tại Khoản 9 Dieu 3 Luật Kinh doanh bao
hiểm.

6. Tén thất phát sinh do ngừng công việc thi công xây dựng hoặc tôn thất
do hậu quả của ngừng công việc thi công xây dựng (dù là ngừng một phân hoặc
toản bộ công việc thi công).

7. Tôn thất đôi với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính.



Điều 6. Cham dứt hợp đồng bảo hiểm

1. Hợp đồng bảo hiểm cham dứt trong các trường hợp sau:

a) Bên mua bảo hiểm và doanhnghiệp bảo hiểm có thỏa thuận tại hợp
đồng bảo hiểm về việc hợp đồng bảo hiểm châm dứt trong trường hợp tạm dừng
thực hiện công việc trong hợp đông xây dựng hoặc cham dứt hợp đông xây dựng
theo quy định pháp luật.

Bên mua bảo hiểm phải thông bao bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo
hiêm trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kê từ ngày chủ đâu tư có quyết định
về việc tạm đừng thực hiện công việc trong hợp đồng xây dựng hoặc cham dứt

hợp đồng xây dựng theo quy định pháp luật. Thời điểm chấm dứt hợp đồng bảo
hiểm được xác định căn cứ vào thời điểm tạm dừng thực hiện công việc trong
hợp đồng xây dựng hoặc chấm dứt hợp đồng xây dựng theo quy định pháp luật.

b) Các trường hợp chấm dứt khác theo quy định pháp luật.

2. Hậu quả pháp lý cua việc cham dứt hợp đồng bảo hiểm

a) Trường hợp hợp đồng bảo hiểm chấm dứt theo quy định tại điểm a

khoản 1 Điều này, trong thời hạn mười lăm (15) ngày ké từ ngày cham dứt hợp
đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm

phải
hoàn lại cho bên mua bảo hiểm

phần phí bảo hiểm tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm sau
khi trừ đi các chi phi hợp ly có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo thỏa thuận
tại hợp đồng bảo hiểm (nếu có). Trường hợp bên mua bảo hiểm chưa đóng đủ

phí bảo hiểm, bên mua bảo hiểm phải đóng bổ sung đủ phí bảo hiểm tương ứng
với thời gian đã được bảo hiểm tính đến thời điểm chấm đứt hợp đồng bảo hiểm.

b) Hậu quả pháp ly của việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm theo quy dịnh
tại điểm b khoản 1 Điều này thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và
theo quy định pháp luật.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THE
Mục 1

BẢO HIÉM BÁT BUỘC CÔNG TRÌNH TRONG THỜI GIAN XÂY DỰNG
Điều 7. Đối tượng bảo hiểm và số tiền báo hiểm tối thiếu

1. Đối tượng bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng là

công trình, hạng mục công trình quy định tại khoản | Điều 4 Nghị định số

119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm
bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và khoản 2 Điều | Nghị định số

20/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, b6 sung một
số điều của Nghị định số ! 19/2015/NĐ-CP,

2. Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bao hiểm bat buộc công trình trong
thời gian xây dựng theo quy định tại khoản | Điêu nay là gia trị day đủ của công



6

trình khi hoàn thành, bao gồm toàn bộ vật liệu, chi phí nhân công, thiết bị lắp đặt

vào công trinh, cước phí vận chuyên, các loại thuế, phí khác và các hạng mục
khác do chủ đầu tư hoặc nhà thầu cung cấp. Số tiên bảo hiểm tôi thiêu đôi với

công trình trong thời gian xây dựng không được thấp hơn tông giá trị hợp đồng
xây dựng. kế cả giá tri điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

Điều 8. Phạm vi bảo hiểm, loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

1. Phạm vi bảo hiểm

_
Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm boi thường cho các tồn

thất của công trình trong thời gian xây dựng phát sinh từ mọi rủi ro, trừ các loại
trừ trách nhiệm bảo hiém theo quy định tại khoản 2 Điêu này.

2. Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm đối với bảo hiểm bắt buộc

công trình trong thời gian xây dựng bao pồm:

a) Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm chung theo quy định tại Điều 5 Thông
tư nay.

b) Tổn thất phát sinh do lỗi thiết kế cua nhà thầu tư vấn đối với công
trình xây dựng.

c) Tén thất do hiện tượng ăn mòn, mài mòn, ôxy hóa.

d) Tên thất do hiện tượng mục rữa và diễn ra trong điều kiện áp suất,
nhiệt độ bình thường (quy định này chỉ áp dụng đối với các công trình xây dựng
quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư này).

đ) Tén thất do hiện tượng kết tạo vay cứng như han gi, đóng cặn hoặc

các hiện tượng tương tự khác (quy định này chỉ áp dụng đối với các công trình

xây dựng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư này).

e) Chi phi sửa chữa, thay thé, chỉnh sửa khuyết tật của nguyên vật liệu
hoặc lỗi tay nghé. Loại trừ này chỉ áp dụng đối với tổn thất của các hạng mục bị

anh hưởng trực tiếp, không áp dụng đối với tôn thất của các hạng mục khác là

hậu quả gián tiếp do khuyết tật của nguyên vật liệu hoặc lỗi tay nghề.

£) Tén thất hay thiệt hại chỉ phát hiện được vào thời điểm kiêm kê.

Điều 9. Thời hạn bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng thực
hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP, cu thé

nhu sau:

1. Đối với công trình xây dựng quy định tại điểm a khoản | Điều 10

Thông tư này: Thời hạn bảo hiểm được ghi trong hop dong bao hiém, tinh tur

ngay bat dau đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào văn bản của cấp
có thẩm quyền quyétđịnh đầu tư (bao g6m cả điều chỉnh, bỗ sung (nếu có)).
Thời han bảo hiêm đối với những bộ phận, hạng mục công trình đã được ban
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giao hoặc đưa vào sử dụng sẽ chấm dứt ké từ thời điểm các bộ phận, hạng mục
đó được bàn giao hoặc được đưa vào sử dụng.

. Đối với công trình xây dựng quy định tại điểm b khoản | Điều 10

Thông

t
tư này: Thời hạn bảo hiểm được ghi trong hợp đồng

ˆ

bảo hiểm, tính từ

ngày bắt đầu thời gian xây dựng căn cứ vao văn bản của cấp có thâm quyền
quyết định đầu tư (bao gồm cá điều chỉnh, bổ sung (nếu có)) cho tới khi ban

giao công trình hoặc sau khi hoàn tat lần chạy thử có tải đầu tiên, tủy theo thời
điểm nào đến trước, nhưng không quá hai mươi tám (28) ngày kẻ từ ngày bắt

đầu chạy thử. Thời hạn bảo hiểm đối với các thiết bị đã qua sử dụng lắp đặt vào

công trình sé cham dứt kê từ thời điểm các thiết bị đó bắt đầu được chạy thử.

Điều 10. Phí bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm

1. Phi bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng được xác
định như sau:

a) Đối với công trình xây dựng được bảo hiểm có giá trị dưới một nghìn
(1.000) ty đồng, không bao gôm phần công VIỆC lắp đặt hoặc có bao gom phan
cong việc lắp đặt nhưng chi phi thuc hién phan céng viéc lap đặt thập hơn năm

mươi phần trăm (50%) tổng giá trị hạng mục công trình xây dựng được bảo
hiểm: Phí bảo hiểm được xác định theo điểm a khoản I Mục I Phụ lục I ban

hành kèm theo Thông tư này.

b) Đối với công trình xây dựng được bảo hiểm có giá trị dưới một nghìn
(1.000) tỷ đồng, có baogồm công việc lắp đặt và chi phí thực hiện phần công
việc lắp đặt chiếm từ năm mươi phân trăm (50%) trở lên tông giá trị hạng mục

công trinh xây dựng được bao hiểm: Phí bảo hiểm được xác định theo điểm a

khoản | Mục Il Phụ lục I ban hành kém theo Thông tư này.

e) Đối với các công trình xây dựng chưa được quy định tại điểm a khoản
¡ Mục I và điểm a khoản | Mục II Phụ luc I ban hành kèm theo Thông tư này
hoặc công trình xây dựng có giá trị từ một nghìn (1.000) tỷ đồng trở lên, doanh

nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận quy tắc, điều khoản,

phí báo hiểm và mức khấu trừ trên cơ sở bằng chứngchứng minh doanh nghiệp
đứng đầu nhận tái bảo hiểm xác nhận nhận tai bảo hiểm theo đúng quy tắc, điều

khoản, phí bao hiểm và mức khẩu trừ mà doanh nghiệp bảo hiểm cung cap cho

bén mua bao hiém. Doanh nghiép nhan tai bao hiém nước ngoài, tô chức nhận

tái bảo hiểm nước ngoài phải được xếp hạng toi thiéu "BBB" theo Standard &
Poor's, "B++" theo A.M.Best hoặc các két qua xép hang tuong duong của các tô

chức có chức năng, kinh nghiệm xếp hạng khác trong năm tài chính gần nhất

năm nhận tái bảo hiểm.

2. Căn cử vào mức độ rủi ro của đôi tượng được bảo hiểm, doanh nghiệp
bảo hiểm được điều chỉnh tăng hoặc giảm phí bảo hiểm tối đa hai mươi lam

phan trăm (25%) tính trên phi bao hiém quy dinh tai diém a khoan | Myc I Phu
luc I ban hành kèm theo Thông tư nay (đối với công trình quy định tại điểm a



khoản | Điều nay) hoặc điểm a khoản 1 Mục II Phụ luc I ban hành kèm theo
Thông tư nảy (đôi với công trình quy định tại điểm b khoản I Điều này).

3. Trường hợp thời gian xây dựng công trình bị kéo dai so với thời gian
quy định tại văn bản của cap có thầm quyền quyết định đầu tư khi giao kết hợp
déng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thê thỏa thuận
phí báo hiểm bổ sung áp dung cho khoảng thời gian bị kéo dai. Phí bảo hiểm bổ
sung (nêu có) được tinh căn cứ vào phí bảo hiểm quy định tại Phụ lục I ban hành
kem theo Thông tư này, ty lệ thời gian xây dựng kéo dài trên tổng.thời gian xây
dựng công trình theo văn bản của cập có thâm quyền quyết định đầu tư khi giao
kết hợp đồng bảo hiểm và các yếu tô rủi ro khác.

4. Thời hạn thanh toán phí bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng
thực hiện theo quy định tại Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm
2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày
01tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành Luật Kinh doanh
bảo hiểm và Luật sửa đồi, bố sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Dối với các hợp đồng bảo hiểm cho các công trình xây dựng thuộc các
dự án đầu tư xây dung quy định tại Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01 thang
4 năm 2021 của Chính phủ sửa đôi, sung một số điều của Nghị định sô
37/2015/ND-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chỉ tiết về
hợp đồng xây dựng, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận
thời hạn thanh toán phí bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm và không chậm
hơn tiễn độ thanh toán của hợp đồng xây dựng. Trong mọi trường hợp, thời hạn
thanh toán phí bảo hiém không được vượt quá thời hạn bảo hiểm.

ƒ

bồ

5. Việc quyết toán phí bảo hiểm phải căn cứ vao giá trị quyết toán hợp
đồng xây dựng (phan phải mua bảo hiểm bắt buộc), cụ thé như sau:

a) Trường hợp giá trị quyết toán hợp đồng xây dựng (phân phải mua bảo
hiểm bắt buộc) tăng so với giá trị dự toán được cap có thấm quyền phê duyệt khi
giao kết hợp đồng bảo hiểm, phí bảo hiểm được điều chỉnh tăng tương ứng. Bên
mua bảo hiém có trách nhiệm thanh toán số phí bảo hiểm còn thiểu cho doanh
nghiệp bảo hiểm trong thời hạn ba mươi (30) ngày kẻ từ ngày có văn bản phê
duyệt giá trị quyết toán hợp đồng xây dựng của cấp có thẩm quyên.

b) Trường hợp giả trị quyết toán hợp đồng xây dựng (phần phải mua bảo
hiểm bat buộc) giảm so với giá trị dự toán được cap có thâm quyên phê duyệt,
phí bảo hiểm được điều chỉnh giảm tương ứng. Doanh nghiệp bảo hiểm phải trả
cho bên mua bảo hiểm phan phí bảo hiểm đã thanh toán thừa trong thời hạn ba
mươi (30) ngày ké từ ngày doanh nghiệp bao hiểm nhận được văn bản phê duyệt
giá trị quyết toán công trình xây dựng của cấp có thâm quyên do bên mua bảo
hiểm gửi. Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm thu hồi phân phí bảo hiểm giảm
này từ doanh nghiệp bảo hiểm. Trường hợp bên mua bảo hiểm là nhà thâu trong
hoạt động đầu tư xây dựng và phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp
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dong xay dung, nha thau trong hoat dong dau tư xây dựng phải trả lại cho chủ
đầu tư số phí bảo hiểm đã thu hỏi từ doanh nghiệp bảo hiểm.

Điều 11. Trách nhiệm mua bảo hiểm

Chủ đầu tư hoặc nhà thâu (trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã
được tính vào giá hợp đồng) phải mua bao hiểm cho toàn bộ công trình hoặc cho
từng hạng mục của công trình trong thời gian xây dựng. Các trường hợp cụ thê
như sau:

1. Trường hợp mua bảo hiểm cho toàn bộ công trình trong thời gian xây
dựng, chủ đầu tư hoặc nhà thâu (trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã
được tính vào giá hợp đồng) phải mua bảo hiểm với số tiền bảo hiểm tôi thiểu
theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thồng tư này.

2. Trường hợp mua bảo hiểm theo từng hạng mục công trình trong thời

gian xây dựng, chủ đầu tư hoặc nhà thầu (trong trường hợp phí bảo hiểm công
trình đã được tính vào giá hợp đồng) phải mua bảo hiểm với số tiền bảo hiểm
của từng hạng mục công trình không thấp hơn giá trị day đủ của hạng mục công
trình đó khi hoàn thành và tổng số tiền bảo hiểm của cáchang mục công trình

trong thời gian xây dựng không thấp hơn số tiên bảo hiểm tôi thiểu theo quy
định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này.

Điều 12. Nguyên tắc bôi thường bảo hiểm

1. Khi xảy ra sự cố công trình xây dựng, bên mua bảo hiểm và doanh

nghiệp báo hiểm phải phối hợp giải quyết bồi thường bảo hiểm như sau:

a) Đôi với bên mua bảo hiểm:

- Lap tức thông báo ngay cho doanh nghiệp bao hiểm bằng các phương
tiện thông tin liên lạc, sau đó trong thời hạn 14 ngày kế từ ngày xảy ra sự cô
công trình xây dựng phải thông báo bang văn bán cho doanh nghiệp bảo hiểm.

- Sau khi thông báo băng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua
bảo hiểm có thé tiến hành sửa chữa hoặc thay thế các hư hỏng nhỏ có giá trị

không vượt quá mức khẩu trừ tương ứng quy định tại điểm b khoản 1 Mục I Phụ
luc I ban hành kèm theo Thông tư nay (đối với công trình quy định tại điểm a

khoản 1 Điều 10 Thông tư này) hoặc điểm b khoản 1 Mục II Phụ lục I ban hành
kèm theo Thông tư này (đối với công trình quy định tại điểm b khoản | Điều 10

Thông tư này).

Trong các trường hợp khác, trước khi thực hiện sửa chữa hoặc thay the
các hang mục bị ton thất, bền mua bảo hiểm phải được doanh nghiệp bảo hiểm

giám định tốn thất. Nếu doanh nghiệp bao hiểm không tiến hành giám định tôn
thất trong thời hạn năm (05) ngày làm việc ké từ ngày nhận được thông báo sự

công trình xây dựng, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại
khách quan, người được bảo hiểm có quyên tiến hành việc sửa chữa hoặc thay
thẻ các hạng mục bị tổn thất. Doanh nghiệp bảo hiểm phải trả chỉ phí sửa chữa

co
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hoặc thay thé các hạng mục bị tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm với điều kiện
bên mua bảo hiểm phải tiến hành stra chữa hoặc thay thé kịp thời.

- Bảo quản các bộ phận bị tôn that và sẵn sang dé cho đại diện hay giám
định viên của doanh nghiệp bảo hiểm giám định các bộ phận đó.

- Thông báo ngay cho cơ quan công an trong trường hợp tồn thất do trộm cắp.
- Thực hiện mọi biện pháp trong phạm vi kha năng cua minh dé hạn chế

tôn that ở mức thấp nhất.

- Cung cấp các tải liệu trong hồ sơ bôi thường theo quy định tại khoản 1,
khoán 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 6 Điều 13 Thông tư này và tạo điêu kiện
cho doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình xác minh các tai liệu đó.

- Thực hiện, phối hợp, cho phép doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện các
hành động và biện pháp cân thiết hoặc theo yêu câu của doanh nghiệp bảo hiểm
nhằm bao vệ quyền lợi mà doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng sau khi bồi

thường thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo quy định tai Thông tư nảy.

b) Đối với doanh nghiệp bao hiểm:

- Thực hiện giám định tôn thất theo quy định pháp luật và lập biển bản

giám dịnh nguyên nhân và mức độ thiệt hại theo quy định tại khoản 5 Điều 13

Thông tư này.
- Hướng dẫn, phối hợp với bên mua bảo hiểm và các cơ quan, tô chức, cá

nhân có liên quan thu thập đây đủ các tải liệu dé lập hô sơ bôi thường.
- Trường hợp chấp nhận bồi thường bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm

phái có văn ban thông báo bồi thường bảo hiểm.

- Trường hợp từ chối bồi thường bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải
có văn bản giải thích ly do.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ bồi thường bảo hiểm các khoản thiệt hại
vật chất.mà người được bảo hiểm thực tế phải gánh chịu và khi các khoản đó đã

được tính vào số tiền bảo hiểm.

3. Mức bồi thường.dỗi với từng hạng mục tải sản ghi trong hop đồng bảo
hiểm không vượt quá số tiễn bao hiểm của hạng mục tài sản đó. Tổng số tiền bồi

thường bảo hiểm không vượt qua tông số tiền bảo hiểm quy định trong hợp déng
bảo hiểm. Các trường hợp cụ thé như sau:

a) Doi với trường hợp tôn thất có thé sửa chữa được thì phải sửa chữa, số
tiên bồi thường là chi phí cân thiết dé phục hdi các hạng mục bị tôn thất trở lại

trạng thai như trước khi xảy ra tốn thất sau khi trừ đi phần giá trị thu hỏi (trường
hợp bên mua bảo hiểm thu hồi tài sản bị tôn that) và mức khấu trừ.

b) Đối với trường hợp tôn thất toàn bộ, số tiền bồi thường bảo hiểm là

gia trị thị trường của hạng mục đó tại thời điểm, nơi xảy ra tổn thất và mức độ
thiệt hại thực tế trừ đi mức khấu trừ. Trường hợp bên mua bảo hiểm thu hôi tài
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sản bị tôn that, số tiền bôi thường bảo hiểm là giá trị thực tế của hạng mục đó tại
thời điểm, nơi xảy ra tốn thất trừ đi mức khẩu trừ va giá trị thu hồi tai sản bị tốn
thất.

4. Chi phí sửa chữa tạm thời sẽ do doanh nghiệp bảo hiểm chịu nếu như
việc sửa chữa đó là một bộ phận cầu thành của việc sửa chữa chính thức và
không làm tăng tổng chỉ phí sửa chữa theo phương án sửa chữa cuối cùng của
hạng mục bị tôn that.

5. Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường mọi chi phí
nhằm cai hoán, bồ sung, nâng cấp các hạng mục được bảo hiểm.

6. Nếu bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm bắt buộc công
trình trong thời gian xây dựng với hai (02) doanh nghiệp bảo hiểm trở lên để bảo
hiểm cho cùng một đối tượng, với cùng điều kiện và sự kiện bảo hiểm, khi xảy
ra sự kiện bảo hiểm, môi doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi

thường thco tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận trên tổng số tiền bảo hiểm
của tal cả các hợp đồng bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm đã giao kết. Tổng số
tiên bôi thường của các doanh nghiệp bảo hiểm không vượt quá giá trị thiệt hại
thực tế của tải sản.

7. Doanh nghiệp bảo hiểm không chịu trách nhiệm bồi thường đối với
những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiểm theo quy
định tại Bộ luật Hình sự.

Điều 13. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm phối hợp với bên mua báo hiểm,
người được bảo hiểm, các cơ quan, tổ chức có liên quan thu thập các tài liệu có
liên quan để lập hồ sơ bồi thường. Hỗ sơ bồi thường bảo hiểm bắt buộc công
trinh trong thời gian xây dựng bao gồm các tài liệu sau:

1. Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm.

2. Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm, bao gồm: Hợp dong bảo

hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.

3. Tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản, bao gồm:

a) Hồ sơ sự cổ công trình xây dựng (bản sao công chứng hoặc bản sao có
xác nhận của bên lập hồ sơ) theo quy định tại Điều 47 Nghị định SỐ

06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 nam 2021 của Chính phủ quy định chỉ tiết

một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình

xây dựng.

b) Hóa đơn, chứng từ hợp lệ trong trường hợp sửa chữa, thay mới tài sản.

4. Các giấy tờ chứng minh chi phí can thiét va hop ly ma bén mua bao
hiểm đã chi ra dé han chế tôn that ở mức thấp nhất hoặc dé thực hiện theo chi
dẫn của doanh nghiệp báo hiểm.
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5. Bién ban giám định nguyên nhân va mức độ thiệt hại do doanh nghiệp
bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm uy quyên lập.

6. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Mục 2

BẢO HIEM BAT BUỘC TRÁCH NHIỆM NGHE NGHIỆP
TƯ VÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Điều 14. Đối tượng bao hiểm và số tiền bảo hiểm tối thiểu

1. Đối tượng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư van đầu tư
xây dựng là trách nhiệm dân sự của nhà thầu tu van đầu tư xây dựng đối với bên
thứ ba phát sinh từ việc thực hiện công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây
dựng công trình xây dựng từ cap II trở lên.

2. Số tiền bảo hiểm tối thiểu bằng giá trị hợp đồng tư vấn khảo sát xây
dựng, hợp đông tu vân thiệt kê xây dựng.

Điều 15. Pham vi bảo hiểm, loại trừ trách nhiệm bao hiểm

I. Phạm vi bảo hiểm

Doanh nghiệp bao hiểm bồi thường cho nhà thầu tư van những khoản
tiên ma nhà thầu tư vẫn có trách nhiệm bồi thường cho các tôn thất của bên thứ
ba phát sinh từ việc thực hiện công việc tư van đầu tu xây dựng và các chi phí có
liên quan theo quy định pháp luật, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều
này.

2. Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm đối với bảo hiểm bắt buộc
trách nhiệm nghề nghiệp tư van đâu tư xây dựng bao gôm:

a) Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm chung theo quy định tại Điều 5 Thông
tư này.

b) Tén thất phat sinh do nhà thâu tư van ý lựa chọn phương pháp thi

công, tính toán, đo đạc, thiết kẻ, sử dụng vật liệu chưa được thử nghiệm.

c) Chi phí thiết kế lại hoặc sửa bản vẽ, kế hoạch, tài liệu hướng dẫn kỹ
thuật hoặc danh mục tài liệu hướng dan kỹ thuật.

d) Tén thất phát sinh do nắm mốc.

đ) Tén that do việc tư van khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng dẫn đến

gây ô nhiễm, nhiềm bân đôi với môi trường và bên thứ ba.

e) Tén thất có liên quan đến chất amiăng hoặc bất kỳ nguyên vật liệu nào
có chứa chat amiang.

co

>

g) Tén that phát sinh từ việc vi phạm quyên sở hữu trí tuệ.
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Điều 16. Thời han bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư van đầu tư xây
dựng bắt đầu ké từ ngày thực hiện công việc tu vẫn đến hết thời gian bảo hành

công trình theo quy định pháp luật.

Điều 17. Phí bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm

1. Phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế xây
dựng, tư vân khảo sát xây dựng được xác định như sau:

a) Đối với công trình xây dựng có giá trị dưới một nghìn (1.000) ty đồng
va không thuộc các loại công trình xây dựng dé, đập, cảng, bến cảng, cầu cảng,
bến tàu, đập chắn sóng và các công trình thủy lợi; các công trình xây dựng sân

bay, máy bay, vệ tinh, không gian; các công trình sửa chữa và đóng tàu; các
công trình xây dựng năng lượng trên biển và dưới nước; các dự án xe lửa, xe
điện, tàu tốc hành và dự án ngầm dưới đất, ham mỏ: Phí bảo hiểm va mức khẩu
trừ quy định tại khoản | Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Đối với công trình xây dựng không quy định tại điểm a khoản | Điều
này: Doanh nghiệp bao hiểm và bên mua bao hiểm có thé thỏa thuận quy tắc,
điều khoản, phí bảo hiểm và mức khấu trừ trên cơ sở bằng chứng chứng minh
doanh nghiệp đứng đầu nhận tái bảo hiểm xác nhận nhận tái bảo hiểm theo đúng
quy tắc, điều khoản, phí bảo hiểm và mức khấu trừ mà doanh nghiệp bảo hiểm

cung cấp cho bên mua bảo hiểm. Doanh nghiệp nhận tai bảo hiêm nước ngoài,
tô chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài phải được xếp hạng tôi thiểu "BBB" theo
Standard & Poor's, "B++" theo A.M.Best hoặc các kết quả xếp hạng tương
đương của các tô chức có chức năng, kinh nghiệm xếp hạng khác trong năm tài
chính gần nhất năm nhận tai bảo hiểm.

2. Căn cứ vào mức độ rủi ro của đối tượng được bảo hiểm, doanh nghiệp
bảo hiểm được điều chỉnh tăng hoặc giảm phi bảo hiểm tối đa hai mươi lam

phan tram (25%) tính trên phí bảo hiểm quy định tại điểm a khoản | Phụ lục II
ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Trường hợp thời gian xây dựng công trình bị kéo dài so với thời gian
quy định tại văn ban của cap có thâm quyên quyết định dau tư khi giao kết hợp
đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm phải thỏa thuận về

phi bảo hiểm bé sung ap dụng cho khoảng thời gian bị kéo dài. Phí bao hiểm bé

sung được tính căn cứ vào phí bảo hiểm quy định tại điểm a khoản | Phụ lục II
ban hành kèm theo Thông tu này và tương ứng với thời gian thực hiện công việc
tư vấn kéo dài.

4. Việc thanh toán phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vẫn đầu tư

xây dựng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 50/2017/TT-BTC.

3. Việc quyết toán phí bảo hiểm phải căn cứ vào giá trị quyết toán hợp
đồng tư vẫn khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, cụ thê như sau:



[4

a) Trường hợp giá trị quyết toán hợp đồng,
tư vẫn khảo sát xây dựng,

thiết kế xây dựng tăng so với giá trị dự toán được cấp có thâm quyên phê duyệt
khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, phí bảo hiểm được điều chỉnh tăng tương ứng.
Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm thanh toán số phí bảo hiểm còn thiểu cho
doanh nghiệp bao hiểm trong thời hạn ba mươi (30) ngày kế từ ngày có văn bản

phê duyệt giá trị quyết toán của cấp có thầm quyền.

b) Trường hợp gia trị quyết toán hợp đồng. tư vẫn khảo sát xây dựng,
thiết kế xây dựng giảm so với giá trị dự toán được cấp.có thâm quyên phê duyệt
khi giao kết hợp đông bảo hiểm, phí bảo hiểm được điều chỉnh giảm tương ứng.
Doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm phần phí bảo hiểm đã
thanh toán thừa trong thời hạn ba mươi (30) ngày ké từ ngày doanh nghiệp bảo
hiểm nhận được văn bản phê duyệt giá trị quyết toán của cấp có thâm quyên do
bên mua bảo hiểm gửi.

Điều 18. Trách nhiệm mua bao hiểm

Nhà thầu tư van phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư
van dau tư xây dựng khi thực hiện công việc tư van đầu tư xây dựng.

Điều 19. Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho nhà thầu tư vấnnhững khoản
tiên ma nhà thâu tư vân có trách nhiệm bôi thường cho các tôn that của bên thử
ba và các chỉ phí có liên quan theo quy định của pháp luật, cụ thê như sau:

a) Tôn thất của bên thứ ba và các chi phí có liên quan phát sinh do hành
động sơ suất, bất cân của người được bảo hiểm là hậu quả của việc thực hiện

công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng thuộc phạm vi bảo hiểm.

b) Yêu câu doi bồi thường của bên thứ ba lần dau tiên được đưa ra (từ
một sự kiện báo hiểm) đối với người được bảo hiểm và được bên mua bảo hiểm
thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm, bao gồm cả các
chi phí phải tra cho luật sư do doanh nghiệp bao hiểm chỉ định hoặc do người
dược bảo hiểm chỉ định (có sự đồng ý bang văn bản của doanh nghiệp bảo

hiểm), các khoản lệ phi, chi phí khác phát sinh từ việc điều tra, chỉnh lý, bảo
chữa liên quan đến sự kiện báo hiểm nhưng không bao gồm tiên lương trả cho

người lao động hoặc người quản lý ký kết hợp đông lao động với người được
bảo hiém.

c) Các chi phí khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Tông mức trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm đối với tất ca các

yêu cầu đòi bồi thường trong suốt thời hạn bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo
hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

3. Trường hợp bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bao hiểm bắt buộc
trách nhiệm nghề nghiệp tư vẫn đầu tư xây dựng với hai (02) doanh nghiệp bảo
hiểm trở lên dé bảo hiểm cho cùng một đổi tượng, với cùng điều kiện vả sự kiện
bảo hiểm, khi xây ra sự kiện bảo hiểm, mỗi doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu
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trách nhiệm bồi thường theo ty lệ giữa số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận theo hợp
đồng bảo hiểm trên tông số tiên báo hiểm của tất cả các hợp đồng bao hiểm ma
bên mua bảo hiểm đã giao kết.

4. Doanh nghiệp bảo hiểm không chịu trách nhiệm bồi thường đôi với
những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiểm theo quy
định tại Bộ luật Hình sự.

5. Khi có yêu cầu đòi bồi thường,của bên thứ ba, bên mua bảo hiểm và
doanh nghiệp bảo hiém phối hợp giải quyết bồi thường bảo hiểm như sau:

a) Đồi với bên mua bảo hiểm:

- Lập tức thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm bằng các phương
tiện thông tin liên lạc; sau đó trong thời hạn mười bốn (14) ngày.kể từ ngày nhận
được yêu cầu đòi bồi thường của bên thứ ba, phải thông báo bang văn ban cho
doanh nghiệp bảo hiểm.

- Thực hiện mọi biện pháp trong phạm vi khả năng của mình đề hạn chế
tôn thất ở mức thấp nhất.

- Cung cấp các tài liệu trong hồ sơ bồi thường theo quy định tại khoản 1,
khoan 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 7 Điêu 20 Thông tư nay, tạo điều
kiện cho doanh nghiệp bảo hiém trong quá trình xác minh các tài liệu đó.

- Thực hiện, phối hợp, cho phép doanh nghiệp bao hiểm thực hiện các
hành động và biện pháp can thiết hoặc theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm
nhằm bảo vệ quyền lợi mà doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng

sau khi bồi

thường thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo Thông tư này.

b) Đôi với doanh nghiệp bảo hiểm:

- Giám định tốn thất theo quy định pháp luật và lập biên bản giám định

nguyên nhân và mức độ tốn thất theo quy định tại khoản 6 Điều 20 Thông tư này.

- Hướng dẫn bên mua bảo hiểm, phối hợp với bên mua bảo hiểm và các
cơ quan, tô chức, cá nhân có liên quan thu thập đây đủ các tài liệu dé lập hồ sơ
bôi thường.

- Phối hợp với bên mua bảo hiểm dé giải quyết yêu cau bôi thường thiệt
hại của bên thứ ba thuộc trách nhiệm bảo hiểm khi xây ra sự kiện bao hiểm.

}

- Trường hợp chấp nhận bồi thường bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm

phái có văn bản thông báo bồi thường bảo hiểm.

- Trường hợp từ chối bồi thường bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải
có văn bản giải thích lý do.

Điều 20. Hỗ sơ bồi thường bao hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm phối hợp với bên mua bảo hiểm,
người được bảo hiểm, các cơ quan, tổ chức có liên quan thu thập các tài liệu có
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liên quan dé lập hồ sơ bôi thường. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách
nhiệm nghé nghiệp tư van đâu tư xây dựng bao gồm các tai liệu sau:

1. Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm.

2. Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm bao gồm: Hợp đồng bao
hiém, Giây chứng nhận bao hiém.

3. Văn bản yêu câu bồi thường của bên thứ ba đối với người được bảo hiểm.

4. Tài liệu chứng minh thiệt hại về người (Bản sao của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh hoặc bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đã đối
chiếu với bản chính) do bên mua bảo hiểm cung câp. Tùy theo mức độ thiệt hại
về người có thể bao gồm một hoặc một số các tài liệu sau:

a) Giây chứng nhận thương tích.

b) Giấy ra viện.

e) Giầy chứng nhận phẫu thuật.

d) Hỗ sơ bệnh án.

đ) Trích lục khai tử hoặc Giấy báo tu hoặc văn bản xác nhận của cơ quan
công an hoặc két quả giám định của Cơ quan giám định pháp y.

e) Hóa đơn, chứng từ hợp lý, hợp lệ về chỉ phí y tế.

5. Tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản, bao gồm:

a) Hồ sơ sự cố công trình xây dựng (bản sao công chứng hoặc bản sao
của bên lập hô sơ) theo quy định tại Điều 47 Nghị định sô 06/2021/NĐ-CP.

b) Hóa đơn, chứng từ hợp lệ trong trường hợp sửa chữa, thay mới tai san.

c) Các giấy tờ, hóa đơn, chứng từ liên quan đến chi phi phát sinh mà bên

ý

mua bảo hiểm đã chi ra dé hạn chế tôn thất ở mức thấp nhất hoặc để thực hiện
theo chi dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm.

6. Biên ban giảm định nguyên nhân và mức độ tôn thất do doanh nghiệp
bảo hiểm lập được thông nhất giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo

hiểm. người được bảo hiểm.

7. Các tài liệu khác có liên quan (nêu có).
Mục 3

BẢOHIẾM BÁTBUỘCĐÓI VỚINGƯỜI LAOĐỘNG THỊ CÔNG

TRÊN CÔNG TRƯỜNG
Điều 21. Đối tượng bao hiểm và số tiền bảo hiểm tối thiểu

1. Đôi tượng bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi trén congcong
trường là trách nhiệm dân sự của nhà thầu thi công xây dựng đổi với người lao

động thi công trên công trường theo quy định pháp luật.
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2. Số tiền bảo hiểm tối thiểu trong trường hợp bao hiểm bắt buộc đối với

người lao động thi công trên công trường là một trăm (100) triệu dong/nguoi/vu.

Điều 22. Phạm vi bảo hiểm, loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

1. Pham vi bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bởi thường cho nhà thầu

thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng có trách
nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động,
bệnh nghé nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường,
trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2, Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

a) Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm chung theo quy định tại Điều 5 Thông
tư nảy.

b) Tén thất có liên quan đến chất amiang hoặc bat kỳ nguyên vật liệu nào

có chứa chat amiang.
Điều 23. Thời hạn bảo hiểm

1. Thời hạn bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên cong
trường bat đầu ké từ ngày thực hiện công việc thi công trên công trường đến hết

thời bảo hành công trình theo quy định pháp luật.gian
. Việc xác định thời hạn bảo hiểm cụ thể đối với người lao động thi

công trên công trường căn cứ vào hợp đồng lao động và văn bản xác nhận của
nha thâu thi công xây dựng về thời gian người lao động làm việc thực tế trên

công trường.
Điều 24. Phí bảo hiểm và thanh toán phí bao hiểm

1. Phí bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công
trường được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Căn cứ vào mức độ rủi ro của đối tượng được bảo hiểm, doanh nghiệp
bảo hiểm được điều chỉnh tăng hoặc giảm phí bảo hiểm tối đa hai mươi lăm

phần trăm (25%) tính trên phí bảo hiểm quy định tại Phụ lục III ban hành kèm
theo Thông tư nảy.

3. Việc thanh toán phí bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi

công trên công trường thực hiện theo quy định tại Thông tư sô 50/2017/TT-
BTC.

4. Trường hợp có sự thay đổi về số lượng lao động, thay đổi công việc
của người lao động thực hiện theo hướng dẫn sau:

a) Trước ngày mười lam (15) của tháng kế tiếp tháng có sự thay đôi, nhà
thầu thi công xây dựng phái thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm

việc thay đối nêu trên kèm theo danh sách người lao động phát sinh tăng hoặc

giảm (đổi với trường hợp thay đổi về số lượng lao động), danh sách công việc
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của người lao động thay đôi (đối với trường hợp thay đổi công việc của người
lao động).

b) Trường hợp phát sinh tăng số lượng lao động, thay đổi công việc của

người lao động làm tăng rủi ro được bảo hiểm, nhà thầu thi công xây dựng phái
nộp phan phí bảo hiểm tăng thêm trước ngày mười lam (15) của tháng kế tiếp
tháng thông bao.

c) Trường hợp phát sinh giảm số lượng lao động, thay đôi công việc của

người lao động lam giảm rủi ro được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả
cho nhà thâu thi công xây dựng phân phí bảo hiểm giảm tương ứng với thời gian
còn lại của hợp đồng bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm đã đóng thừa trước ngày
mười lam (15) của tháng kế tiếp tháng thông báo.

đ) Nếu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đúng nghĩa vụ thông báo

theo quy định tại điểm a khoản này và thanh toán phí bảo hiểm theo quy định tại

điểm b khoản này, hợp đồng bảo hiểm tự động có hiệu lực đổi với danh sách

người lao động phát sinh tăng hoặc chấm dứt hiệu lực đối với danh sách người
lao động phát sinh giảm; hợp đồng bảo hiểm tự động có hiệu lực đối với công
việc được thay đổi của người lao động kẻ từ ngày phát sinh theo van bản của

người được bảo hiểm.

Điều 25. Trách nhiệm mua bảo hiểm

Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm bắt buộc đối với người
lao động thi công trên công trường khi người lao động thực hiện công việc thì

công trên công trường.
Điều 26. Nguyên tắc bồi thường báo hiểm

1. Khi xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động
thì công trên công trường, bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm phối
hợp giải quyết bồi thường bảo hiểm như sau:

a) Đôi với bên mua bảo hiểm:

- Lập tức thông báo ngay cho doanh nghiệpbảo hiểm bằng các phương
tiện thông tin liên lạc; sau đó trong thời hạn mười bốn (14) ngày kê từ ngày xảy
ra tai nạn lao động, bệnh nghé nghiệp đôi với người lao động thi công trên công
trường, phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm.

�__" Thực hiện mọi biện pháp trong phạm vi khả năng cúa mình để hạn chế

tôn thât ở mức thâp nhất.

- Cung cấp các tài liệu trong hỗ sơ bồi thường theo quy định tại Điều 27

Thông tư này và tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình xác
minh các tài liệu đó.

- Thực hiện, cho phép doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện các hành động
và biện pháp cần thiết hoặc theo yêu câu của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm bảo
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vệ quyên lợi mà doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng sau khi bồi thường thiệt hại
thuộc trách nhiệm bao hiém theo Thong tư nay.

b) với doanh nghiệp bảo hiểm:

- Hướng dẫn bên mua bảo hiểm, phối hợpvới bên mua bảo hiểm và các
cơ quan, tô chức, cá nhân có liên quan thu thập day đủ các tài liệu dé lập hỗ sơ
bồi thường; xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại.

- Trường hợp chấp nhận bồi thường bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm

phải có văn bản thông báo bồi thường bảo hiểm.

- Trường hợp từ chối bồi thường bảo hiểm, doanh nghiệp bao hiểm phải
có văn bản giải thích lý do.

2. Khi người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp phat sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường thuộc trách
nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bao hiểm sẽ có trách nhiệm chi trả những khoản
tiền theo thỏa thuận giữa nhà thầu thi công và người lao động hoặc đại diện hợp
pháp của người lao động (trong trường hợp người lao động đã chết), bao gồm
các khoản chỉ trả sau:

a) Phụ cấp nghỉ việc trong thời gian điều trị theo chỉ định của bác sĩ điều
trị được tính căn cứ vào mức tiên lương theo hợp đồng lao động nhưng không
vượt quả sáu (06) tháng lương trong mỗi sự kiện bảo hiểm.

b) Chi phí y tế thực tế bao gồm: chi phí cấp cứu, chi phí điều trị nội,

ngoại trú can thiết và hợp lý nhưng không vượt quá một tram (100) triệu

đông/người/vụ.

c) Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động dưới tám
mươi mốt phan trăm (81%), mức bồi thường cy thể cho từng loại thương tật,
thiệt hại về người được xác định theo Bảng tỷ lệ trả tiền bồi thường bảo hiểm
bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường theo Phụ lục IV ban
hành kèm theo Thông tư này.

đ) Trường hợp người lao động bị chết hoặc suy giảm khả năng lao động
vĩnh viễn từ tám mươi mốt phan trăm (81%) trở lên, doanh nghiệp bảo hiểm sé
chỉ trả một trăm (100) triệu đồng/người/vụ.

Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm

quy định trong hợp đông bảo hiểm.

3. Trường hợp tai nạn lao động xảy ra hoặc bệnh nghề nghiệp phat sinh

gay thương tật cho người lao động và thương tật nay bị làm tram trọng thêm bởi
các thương tật hoặc bệnh tật trước đó, doanh nghiệp bảo hiém không chịu trách
nhiệm bồi thường cho phân bị làm tram trọng thêm đó.

4. Riêng đối với trường hợp thường theo quy định tại điểm b khoản 2

Đôi

bối
Điều này, nếu bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm đối với người lao
động thi công trên công trường với hai (02) doanh nghiệp bảo hiểm trở lên dé
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bao hiểm cho cùng mot dỗi tượng, với cùng điều kiện và sự kiện bảo hiểm, khi

xảy ra sự kiện bao hiểm, doanh nghiệp bao hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi

thường thco tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận theo hợp dong bao hiém
trên tong số tiền bảo hiểm của tất cả các hợp đồng bảo hiểm mà bên mua bảo
hiểm đã giao kết.

Điều 27. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm phối hợp với bên mua bảo hiểm,

người được bảo hiểm, các cơ quan, chức có liên quan thu thập các tài liệu có

mol

to
liên quan dé lập hồ sơ bồi thường. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm bắt buộc dối với

người lao động thi công trên công trường bao gôm các tải liệu sau:

1. Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm

2. Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm bao gồm:

a) Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm, hợp đồng lao động
ký giữa người được bảo hiém và người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghê
nghiệp.

b) Cac văn bản yêu cầu bồi thường vẻ tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp của người lao động (néu có).

3. Tài liệu chứng minh người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao

động (Bản sao của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc bản sao có xác nhận của
doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đã đối chiếu với bản chính), bao gồm:

a) Biên bản điều tra tai nạn lao động do cơ quan có thâm quyền lập theo

quy định của pháp luật (nếu có). Trường hợp người lao động bị tai nạn giao
thông và được xác định là tai nạn lao động thi phải có biên bản tai nạn giao
thông hoặc biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn

giao thông do các cơ quan có thâm quyền lập theo quy định của pháp luật.

b) Tùy theo mức độ thiệt hại về người có thé bao gom một hoặc một số
tải liệu sau: Giấy chứng nhận thương tích; Giấy ra viện; Giấy chứng nhận phẫu
thuật; Hồ sơ bệnh án; Trích lục khai tử hoặc Giấy báo tử hoặc văn bản xác nhận

của cơ quan công an hoặc kết quả giám định của Cơ quan giám định pháp y.

c) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng
giám định y khoa đối với trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao

động từ năm phan tram (5%) trở lên (nếu có).

d) Hóa đơn, chứng từ hợp lệ của các cơ sở y tế chứng minh việc điều trị

thương tật đo tai nạn lao động của người lao động.

4. Tài liệu chứng minh người lao động bị thương tật, chết do bệnh nghề
nghiệp, bao gồm:

a) Biên bản đo đạc môi trường có yếu tổ độc hại trong thời hạn quy định

do cơ quan có thầm quyền lập, trường hợp biên bản xác định cho nhiều người thì
hồ sơ của mỗi người lao động phải có bản trích sao.
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b) Giấy ra viện (trường hợpkhông điều trị tại bệnh viện thì phải có giấy
khám bệnh nghề nghiệp) hoặc phiếu hội chuẩn mắc bệnh nghẻ nghiệp; Hỗ sơ
bệnh án; Trích lục khai tử hoặc Giấy báo tử (trong trường hợp người lao động
chết).

c) Biên ban giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng
giám định y khoa đôi với trường hợp người lao động bị suy giảm kha năng lao
động từ năm phân trăm (5%) trở lên (néu có).

d) Hóa đơn, chứng từ hợp lệ của các cơ sở y tế chứng minh việc điều trị

thương tật do bệnh nghé nghiệp của người lao động.

5. Tài liệu chứng minh các khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng đã
thực hiện bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động,
bệnh nghẻ nghiệp gây ra thuộc trách nhiệm bảo hiém (nếu có).

6. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Mục 4

BẢO HIẾM BAT BUỘC TRÁCH NHIỆM DAN SỰĐÓI VỚI BEN THUBA
Điều 28. Đối tượng bảo hiểm và số tiền bảo hiểm tối thiểu

I. Đối tượng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba là

j

trách nhiệm dân sự của nhà thâu thi công xây dựng đối với bên thứ ba trong quá
trình thi công xây dựng theo quy định của pháp luật.

2. Số tiền bảo hiểm tối thiếu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối
với bên thứ ba theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định sô 20/2022/NĐ-CP.

Điều 29. Phạm vi bão hiếm, loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

1. Phạm vi bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng
những khoản tién ma nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho
bên thứ ba đối với những thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài
san phát sinh trực tiếp trong quá trình thi công xây dựng và chỉ phí pháp lý có
liền quan (nếu có) thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp
đồng bảo hiểm, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều nay.

2. Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm đối với bảo hiểm bắt buộc
trách nhiệm dân sự đôi với bên thứ ba bao gôm:

a) Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm chung theo quy định tại Điều 5 Thông
tư này.

b) Tén thất phát sinh từ sự ô nhiễm hoặc nhiễm ban. Loại trừ nay không
áp dụng đôi với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tai sản phát sinh từ sự ô nhiễm
hoặc nhiềm bân do rủi ro bât ngờ, không lường trước được.
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c) Thiệt hại đối với tai sản trên mặt đất hay sức khỏe, tính mạng do bộ

phận chịu lực và địa chất công trình bị địch chuyển hay suy yêu gây ra.

d) Thiệt hại là hậu quả của tai nạn gây ra bởi xe cơ giới hay các phương
tiện tàu thuyền, xà lan hay máy bay đã tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự
của chủ phương tiện đối với bên thứ ba.

đ) Trách nhiệm là hậu quả của các thương tật hay ốm đau gây ra cho

người lao động của chủ đầu tư hoặc nhà thầu có liên quan đến công trình được
bảo hiểm.

e) Tén thất xảy ra đôi với tài sản thuộc sở hữu hoặc thuộc quyền quản lý,
sử dụng hợp pháp của chủ đầu tư hoặc nhà thầu hay của người lao động hoặc

công nhân của một trong những người trên.

ø) thất có liên quan đến chất amiăng hoặc bat kỳ nguyên vật liệu nao
có chứa chât amiăng.

onÍ

Điều 30. Thời hạn bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dan sự đối bên thứ ba là khoảng
thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn
cứ vào hợp đồng xây dựng và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Điều 31. Phí báo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm

1. Phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba được
tính bang 5% phí bảo hiểm bắt buộc đối với công trình trong thời gian xây dựng
tương ứng quy định tại điểm a, điểm b khoản | Điều 10 Thông tư này. Căn cứ
mức độ rủi ro của đối tượng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm được điều chỉnh

tăng hoặc giảm phí bảo hiểm tối đa hai mươi lăm phần trăm (25%) tính trên phí
bao hiểm

2. Thời hạn thanh toán phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đôi với
bên thứ ba thực hiện theo quy định tại Thông tư sô 50/2017/TT-BTC.

Đối với các hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự dối với bên thứ ba

của các công trình xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng quy định tại Nghị
dinh số 50/2021/NĐ-CP ngày 01 thang 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ

sung một số điêu của Nghị định số 34/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi
tiết về hợp đồng xây dựng, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa

thuận thời hạn thanh toán phí bảo hiểm gghi trong hợp đồng bảo hiểm và không
chậm hơn tiến độ thanh toán của hợp đồng xây dựng. Trong mọi trường hợp,
thời hạn thanh toán phí bảo hiểm không được vượt quá thời hạn bảo hiểm.

l

1

_
3. Việc quyét toan phi bao hiém thyc hién theo quy dinh tai khoan 5

Diéu 10 Thong tu nay.
Diéu 32. Trach nhiém mua bao hiém

Nha thầu thi công xây dựng phải mua bao hiểm bắt buộc trách nhiệm

dân sự đôi với bên thứ ba khi thực hiện thi công xây dựng công trinh.
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Điều 33. Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm

I. Khi bên thứ ba bị thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng, tài
sản phát sinh trực tiếp trong quá trình thi công xây dựng thuộc trách nhiệm bảo
hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ có trách nhiệm chỉ trả cho bên mua bảo hiểm
theo mức bồi thường sau:

a) Mức bồi thường cụ thể về sức khỏe, tính mạng được xác định theo
từng loại thương tật theo Bang quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về sức
khóc, tinh mạng theo quy định tại Phụ lục V ban hành kèm thco Thông tư nay
hoặc theo thoả thuận (nêu có) giữa người được bảo hiểm và người bị thiệt hại
hoặc người thừa kế của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại đã
chết) hoặc đại diện của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại
mat năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án hoặc chưa đủ sáu tuổi)
nhưng không vượt quá mức bôi thường quy định tại Phụ lục V ban hành kèm
theo Thông tư này. Trường hợp có quyết định của Tòa án thì căn cứ vào quyết
định của Tòa án nhưng không vượt quá mức bồi thường quy dinh Phụ lục V ban
hành kẻm theo Thông tư này.

b) Mức bôi thường cụ thé vẻ thiệt hại đối với tài sản/1 vụ tai nan được
xác định theo thiệt hại thực tê và mức độ lễi nhưng không vượt quá mức trách
nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

c) Chi phí pháp lý có liên quan (nếu có).

Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm quy định
tại khoản này không vượt quá sô tiên bảo hiém quy định tại khoản 7 Dieu |

Nghị định sô 20/2022/NĐ-CP.

2. Khi có yêu cầu đòi bồi thường của bên thứ ba, bên mua bảo hiểm và
doanh nghiệp bảo hiém phoi hợp giải quyết bôi thường bảo hiểm như sau:

a) Đối với bền mua bảo hiểm:

- Lập tức thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm bằng các phương
tiện thông tin liên lạc; sau đó trong thời hạn mười bon (14) ngày.kể từ ngày nhận
được yêu cầu đòi bồi thường của bên thứ ba, phải thông báo bằng văn bản cho
doanh nghiệp bảo hiểm.

- Thực hiện mọi biện pháp trong phạm vi khả năng của minh dé hạn chế
ton that ở mức thap nhất.

- Cung cấp các tài liệu trong hồ sơ bồi thường theo quy định tại khoản 1,
khoản 2, khoản 3, khoán 4, khoản 5 và khoản 7 Điều 34 Thông tư này, tạo điều
kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm trong qua trình xác minh các tài liệu đó.

- Thực hiện, phối hợp, cho phép doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện các
hành động và biện pháp cân thiết hoặc theo yêu câu của doanh nghiệp bảo hiểm
nhằm bao vệ quyền lợi mà doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng sau khi
thường thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo Thông tư này.

bồi
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b) Đối với doanh nghiệp bảo hiểm:

- Giám định tôn thất theo quy định pháp luật và lập biên bản giám định

nguyên nhân và mức độ thiệt hại theo quy định tại khoản 6 Điều 34 Thông tư
này.

- Hướng dẫn bên mua bảo hiểm, phối hợp với bên mua bảo hiểm và các
cơ quan, tô chức, cá nhân có liên quan thu thập dây đủ các tài liệu dé lập ho sơ
bôi thường.

- Phối hợp với bên mua bảo hiểm dé giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt
hại của bên thứ ba thuộc trách nhiệm bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

- Trường hợp chấp nhận bồi thường bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm
phải có văn bản thông báo bôi thường bảo hiém.

- Trường hợp từ chối bồi thường bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải
có văn bản giải thích lý do.

Điều 34. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm phôi hợp với bên mua bảo hiểm,
người được bảo hiểm, các cơ quan, tổ chức có liên quan thu thập các tài liệu có
liên quan dé lập hồ sơ bồi thường. Hỗ sơ béi thường bảo hiểm bắt buộc trách
nhiệm dân sự dối với bên thứ ba bao gồm các tài liệu sau:

1. Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm.

; 2. Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm bao gồm: Hợp đồng bảo

hiém, Giây chứng nhận bao hiểm.

3. Văn bản yêu cầu bồi thường của bên thứ ba đối với người được bảo
hiém.

4. Tài liệu chứng minh thiệt hai về sức khỏe, tính mạng của bên thứ ba

(Bản sao của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc bản sao có xác nhận của
doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đã đối chiếu với bản chính) do bên mua bao
hiém, người được bao hiểm cung cấp. Tùy theo mức độ thiệt hại về người có thể
bao g6m một hoặc một số các tài liệu sau:

a) Giấy chứng nhận thương tích.

b) Giấy ra viện.

c) Giấy chứng nhận phẫu thuật.

d) Hỗ sơ bệnh án.

đ) Trích lục khai tử hoặc Giấy báo tử hoặc văn bản xác nhận của cơ quan
công an hoặc kêt quả giám định của Cơ quan giám định pháp y.

5. Tài liệu chứng minh thiệt hại về tài san, bao gồm:
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a) Hồ so sự công trình xây dựng (bản sao công chứng hoặc bản sao
của bên lập hồ sơ) theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP (nêu
có).

co

b) Hóa đơn, chứng từ hợp lệ trong trường hợp sửa chữa, thay mới tài sản.

6. Biên bản giám định nguyên nhân và mức độ thiệt hại do doanh nghiệp
bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyên lập.

7. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).
Mục §

CHE DO TÀI CHÍNH, CHE ĐỘ BAO CÁO
Điều 35. Chế độ tài chính

Doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động
đầu tư xây dựng thực hiện chế độ tài chính theo hướng dẫn sau:

1. Thực hiện chế độ tải chính theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo

hiểm và quy định pháp luật có liên quan.

2. Hạch toán tách bạch doanh thu phí bảo hiểm, hoa hồng bảo hiểm, bồi

thường bảo hiểm và các khoản chỉ phí khác liên quan đến bảo hiểm bắt buộc

trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Điều 36. Chế độ báo cáo

Doanh nghiệp bảo hiểm phải lập và gửi Bộ Tài chính các báo cáo đôi với
bảo hiểm bat buộc trong hoạt độngx đầu tư xây dựng theo quy định sau:

1. Báo cáo nghiệp vụ: Doanh nghiệp bao hiểm phải lập và gửi Bộ Tài
chính báo cáo nghiệp vụ quý, năm theo mẫu quy định tại Phụ lục VI, Phụ lục

VII, Phụ luc VII ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thê như sau:

a) Báo cáo quý: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 0l của tháng đầu tiên

kỷ báo cáo đến ngày 30 hoặc 31 của tháng cudi quý thuộc ky bao cáo. Thời han

gửi bao cáo quy chậm nhất là ba mươi (30) ngày, ké từ ngày kết thúc quý.

b) Báo cáo năm: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 01 của tháng 01 kỳ
báo cáo dến ngày 31 tháng 12 của thuộc kỳ báo cáo. Thời hạn gửi báo cáo năm

chậm nhất là chín mươi (90) ngày, ké từ ngày kết thúc năm.

Phương thức gửi báo cáo: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính
hoặc gửi qua hệ thống thư điện tử hoặc gửi qua hệ thống thông tin báo cáo của
Bộ Tài chính (khi hệ thông thông tin bao cáo của Bộ Tài chính được vận hành).

2. Ngoài các báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp
bảo hiểm có trách nhiệm lập và gửi báo cáo đột xuất. theo yêu cau của Bộ Tài
chính trong các trường hợp sau: Báo cáo theo yêu cầu của Quốc. hội, Ủy ban

Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thú tướng Chính phủ; báo cáo tổng kết, đánh

giá để xây dựng cơ chế, chính sách; báo cáo khi có thông tin về việc vi phạm
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quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động,
đầu tư xây dựng và các báo cáo

đột xuất khác dé đáp ứng yêu cau thông tin về van dé phát sinh bất thường.

Chương ITI

DIEU KHOẢN THỊ HANH
Điều 37. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2022
và thay thê Thông tư sô 329/2016/TT-BTC.

2. Các hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động dau tư xây dựng,
hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự đôi với bên thứ ba đã giao kết trước ngày
Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo quy định pháp luật tại thời
điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp sửa đôi, bổ sung hợp đồng bảo
hiểm có nội dung được quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo quy định tại

Thông tư này.
3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp

dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì sẽ áp dụng theo các
văn bản sửa đối, bổ sung, thay thé đó.

4. Jrong qua trình thực hiện, nêu phát sinh vướng mắc, dé nghị phản ánh

kịp thời về Bộ Tài chính dé xem xét, giải quyết.VÀ
Noi nhận:
- Văn phòng TW và các ban của Đảng, KT. BO

TRUONG
- Van phong Téng Bi thu;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Ban chi đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũ
- Viện Kiếm sát nhân đân tôi cao;
- Toa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương;
- Cơquan TW và các đoàn thê;
- Kiêm toán Nhà nước;
- Cục Kiêm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài
- Hiệp hội bảo hiểm VN, DNBHPNT, DNTBH, DNMGBH;
- Lưu VT, QLBH. (4206)>»

U TRUONG

fe

NN

uyên Đức Chỉ

chính

Ầ§

(



|

TONG GIA TR] HANG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯỢC BẢO HIẾM

Phụ lục I

BIEU PHi BẢO HIẾM, MUC KHAU TRU BẢO HIẾM BAT BUỘC
CONG TRINH TRONG THOI GIAN XAY DUNG
(Ban hành kèm theo Thông tu số 50/2022/TT-BTC

J

ngày l1 thang 8 năm 2022 cua Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. DOI VỚI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC BẢO HIẾM KHÔNG BAO GOM PHAN
CONG VIỆC LAP BAT HOẶC CÓ BAO GOM PHAN CONG VIEC LAP DAT
NHUNG CHI PHi THỰC HIỆN PHAN CONG VIEC LAP DAT THAP HON 50%

1. Đối với công trình được bảo hiểm có giá trị dưới một nghìn (1.000)
tỷ đồng

a) Biéu phí bao hiểm (Chưa bao gom thué GTGT):
]
Ty lệ phí bao hiểm Mức

STT Loại công trình xây dựng trình sây
dyng) (loai) „Ô

-1 __| CONG TRINH DAN DUNG
: =

"l1 |Nhàở
Các toa nhàchung cư, nhàở tập thê khác cap HI trở lên

TA:
‹

cótầng ham 0,8 M
112 Có I tới 2 tang 1,2

113 Có trên 2

¡

tầng ham 1,5 M -

1.2 Công trìnhcông cộng |

1.2.1
. Công trình giáo đục, đào tạo, nghiên cửu cấp III trở lên

7

1.2.1.1 Không có tang ham 0,8 M

12.1.2 i Có !tới2 tang 1,2 M

1.2.1.3 Có trên 2 tang háham 1,5
a

M h

1.2.2 : Công trình y tế
c

cấp |
Il trở lên

1.2.2.1 ; Không có lang ham 0,8 M

12.2.2 | Có 1tới2 tang 1,2 M

1.2.2.3 | Cá rên 2 tang ham 1,5 M

1.2.3 Công trình thê thao cấp [1] trở lên: Sân vận động; nhà thi
;

đầu (các môn thẻ thao); bể bơi; sân thi dau các môn thé
:

7 thao có khan dai
- ¬

1.2.3.1
| Công trình thê thao hgoài trai 1,5 M

1.2.3.2 | Công trinh thé thao trong nha 1,4 M

1.2.3.3. | Các công trình thé thao khác 1,2 M

Công trình văn hóa cap III trở lên: Trung tâm hội nghị,
nhà hát, nhà văn hóa, câu lạc bộ, rạp chiếu phim, rạp
xiếc, vũ trường; các công trình di tích; Bảo tàng, thư
viện, triển lãm; nhà trưng bảy; tượng đài ngoài trời, công

|

trình wui chơi, giải tri; các công trình van hóa tập trung
;

; đông người và các công trình khác có chức năng tương
¡

___ ¡đương _ : `

¡1.2.4.1 Khong có táng ham 0,8 M

¡Có 1 tới 2 tang ham
:

1,2 M

(%e khâu
cong

Không

han

han

2.4

1.2.4.2

h
r

4

P
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lên

Tỷ lệ phí bảo hiểm | Mức

STT Loại công trình xây dựng công trình xây
:

„ dựng) _ (loại)�¡
1.2.4.3.

|

Có rên 2 tang ham 1,5 M

1.2.5 Cong trinh thuong mai: Trung tam thương mại, siêu thị
:

cap III trở lên; Nha hang, cửa hang ăn uông, giải khát va -

các cơ sở tương tự cấp II trở lên)
ị

1.2.5.1
| Không có tang ham 1,1 M

1.2.5.2 | Có 1 tới 2 tang ham 1,4 M

1.2.5.3
` Có trên 2 tang ham 1,7 M

1.2.6 . Công trình dịch vụ cap III trở lên: Khách sạn, nhà khách.
_
nha

nghỉ;
khu nghỉ dưỡng; biệt thự lưu tra: căn hộ lưu

: Ud và các CƠ SỞ tương tự; bưu điện. bưu cục, cơ sở cung
cp dịch vụ bưu chính, viên thông khác) .

1.2.6.1; Không có tang ham 1,1 M

1.2.6.2... Có 1 tới 2 ting ham 1.4 M

1.2.6.3... Có rên 2 tang ham
-

1.7 M

1.2.7
'

Công trình trụ sở, văn phòng làm việc cấp III trở lên: các
a

¡ tòa nhà sử dụng làm trụ sơ, van phòng làm việc ¬
1.2.7.1

| Không có tang ham 1,1 M

1.2.7.2 | Có 1 tới 2 tang ham 1.4 M

1.2.7.3 | Có trên 2 tang ham 1,7 M

1.2.8 Các công trình đa năng hoặc hon hợp cấp III trở lên: các | 1.5
toa nhà, kết câu khác sử dụng da nang hoặc hỗn hợp

j

khác 7

1.2.8.1 | Không có tang ham 1,1 M

1.2.8.2 | Có 7 tới2 tang ham 1,4

1.2.8.3 | Có trên 2 tang him 1,7 M

1.2.9 i Công trình phục vụ dan sinh khác cấp II trở lên: các tòa 1,5 "M
|

nha hoặc kết cau khác được xây dựng phục vụ dân sinh) -

1.2.9.1
| Không có tang ham 0.8 M

1.2.9.2 : Có 7 tới 2 tang ham 1.2

1.2.9.3 ! Có trên 2 tang ham : 1,5 M

2 CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
a

2.1 Công trình sản xuất vật liệu, sản phẩm xây dựng cấp
`

III trở lên .

2.1.1 Cơ sở
sản

xuất xi măng; sản xuất clinke công, suất từ : 2.6 M
100.000 tấn clinke/năm trở lên; cơ sở sản xuất gạch, :

ngói, tắm lợp fibro xi măng có công suất từ 100 triệu
ị

viên gạch, ngói quy chuân/năm trở lên hoặc 500.
000

tam lợp fibro xi măng/năm trở lên; cơ sở san xuất gạch
ốp lát các

loại
có công suất từ 500.000 mˆ/năm trở lên:

cơ sở sản xuất nguyên vật liệu xây dựng khác có công
suất tir 50.000 tan sản phẩm/năm trở lên; cơ sở sản xuất
bê tông nhựa nóng, bê tông thương phâm và các loại có
công suất từ 100 tan sản pham/ngay trở lên _

2.1.2 Các loại mo khai thác vật liệu xây dựng cập HH trở lên ¡ 2.6 M

2.1.3 Cac céng trinh san xuât vật liệu xây dựng cap [II trở lên : 2,4 M
khac

2.2 Công trình luyện kim va co khí chế tạo cấp III trở

khau

M

n

h

urr

Xi



3

Loại công trình xây dựng

Ty lệ phí báo hiểm
(%o theo giá trị
công trình xây

dựng)

|

|
Mức
khẩu
trừ
(loai)

Cơ sở cán, kéo kim loại có công suất từ 2.000 tân sản

pham/nam trở lên
1,9 M

tu te to Nha máy luyện kim có sử dung nguyên liệu là phế liệu
hoặc có công suất từ 1.000 tan sản pham/nam trở lên doi
với dự án sử dụng nguyên liệu khác

2,1 M

Cơ sở sản xuât, sửa chữa, công-ten-nơ, ro moóc có năng
lực sản xuất từ 500 công-ten-nơ, ro moóc/năm trở lên

hoặc có năng lực sửa chữa từ 2.500 công-ten-nơ, rơ
moóc/năm trở lên

2,1 M

Cơ sở dong mới, sửa chữa, lắp rap dau may, toa xe; co
sở sản xuất, sửa chữa, lắp rap xe may, 6 tô có công suất
từ 5.000 xe máy/năm trở lên hoặc có công suất từ 500 ô

_: tô/năm trở lên

1,9

-
-
�=

-d
4-
��

---
�-

Cơ sở đóng mới. sửa chữa tau thủy cho tàu có trọng tải
: từ 1.000 DWT trở lẻn

2,1

Cơ sử chế tạo may moc, thiet bj công cụ có công suất từ
: 1.000 tan sản phẩm/năm trở lên

1,9

_
Cơ sở ma, phun phủ và đánh bóng kim loại có công suất

: tử 500 tấn sản pham/nam trở lên
1.9 =|

=|
Z

| Co sở sản xuat nhôm. thép định hình có công suất từ
2.000 tan sản pham/nam trở lên

2,3

Nha may luyén kim và cơ khí che tạo
cap

lll trở. lên khác
i

2,3

Công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản cấp
HI trở lên

Công trình khai thác khoáng sản ran (không sử dụng hóa
chat chất độc hại. vật liệu nô công nghiệp) có khỏi

lượng
|

mỏ (khoáng, sản, dat đá that) từ 50.000 m° nguyên
' khai/ndm trở lên hoặc có tông khôi lượng mỏ (khoáng
_ sản, đất đá thải) từ 1.000.000 m? nguyên khối trở lên

23

to in
a io

_ Công trinh khai thác cát, sỏi quy mô từ 50.000 m° vật
,

liệu nguyên khainăm trở lên; công trình khai thác vật
liệu san lấp mặt bằng quy mô từ 100.000 mẽ vật liệu

nguyên khatnăm trở lên

2,3

! biến khoáng sản ran không sử dụng hóa chat độc hại
có công suất từ 50.000 m' san phâm/năm trở lên hoặc có
tông lượng dat đá thai ra từ

500.
000 m/nam tre lên

Công trình khai thác nước cấp cho hoạt động sản xuất,
kinh doanh. dịch vụ và sinh hoạt có công suat khai thác
từ 3.000 m* nước: đêm trở lên đôi với nước dưới
dat hoặc có công suat khai thác từ 50.000 m? nước/ngày
đêm trở lên đối với nước mặt

r2 w
a ch Công trinh khai thác nước khoáng thiên nhiên, nước

nóng thiên nhiên (dưới đất hoặc lộ ra trên mặt đất) có
công suất khai thác từ 200 m° nước/ngày đêm trở lên đôi
với nước sử dụng dé đóng chai hoặc có công suất khai

_

thác từ 500 m° nước/ngây đêm trở lén đối với nước sử
dụng cho mục đích khác

2,5

Các công trình khai thác mo và chế biến khoáng sản cập
fil trở lên khác

4,0

Công trình dau khí cấp HI trở lên
Nhà máy lọc dau, chế biển khí cấp III trờ lên; nhà máy 3.0

2.2.

«a

iz
|

z

STT

2.2.4

2.2.5

2.6

2.3

2.3

ngay

2.3.6

2.4

3

M

79

¬

N]

N33

N

N

N

M4
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Ty lệ phi bảo hiểm Mức
STT Loại công trình xây dựng trình xây

- dựng) (loai)
lọc hóa dau (trừ các dy án chiết nap LPG, pha chế dau

nhờn), sản xuất sản phẩm.hóa dâu, dung dịch khoan, hóa

phẩm dầu khí có công suất từ 500 tan sản pham/nam trở `

lên; tuyến đường Ống dẫn dầ, khí có chiều dai từ 20 km ;

trở lên, xây dựng tuyến đường ống dẫn dâu, khi: khu

trung chuyên dau, khí
2.4.2 : Kho xăng dau, cửa hang kinh doanh xăng dâu có dung 3,0 Ms!

tích chứa từ 200 m? trở lên
2.5 Công trình năng lượng cấp II trở lên

_|

2.5.1 Nhà máy nhiệt điện cap III trở lên 3.0 N

2.5.2 Nha máy phong điện (trang trại 216) cập [II trở lên hoặc 3,0
l

N
' có diện tích từ 100 ha trở lên

2.5.3 ; Nhà máy quang điện (trang trại diện mặt trời)cấp IIL trở 2.6 N
¡ lên hoặc có diện tích từ 100 ha trở lên

- ¬
:

2.5.4 Nha máy thủy điện cap III trở lên hoặc có dung tích hỗ 7,5
chứa từ 100.000 m? nước trở lên hoặc công suất từ 10

MW trở lên
2.5.5 Tuyển đường day tải điện 110 kV trở lên; trạm điện 2,5 M

| công suất 500 kV
2.5.6 Nhà máy sản xuất, gia công các thiết bị điện tử, linh kiện 1,5 Ì M

điện, điện tử công suất từ 200.000 sản phẩm/năm trở lên:
|

thiết bị điện có công suất từ 500 tan san phẩm/năm trở Ì

lên
_2.5.7 Các công trình

năng lượng
khác cấp IH trở lên

_
2,0 M

2.6 Công trình hhóa chất cấp IIT trở lên
2.6.1 Céng trinh san xuất phân bón, thuộc bảo vệ thực vật
[2.6.1.1 Nhà máy sản xuất phân hóa học có công suát từ 1.000 1.5 `M

tấn sản phẩm/hăm ira lên
_

2.6.1.2 | Kho chứa thuộc báo vệ thực vat từ 500 tan trở lên, phân
|

1.5 M

__|

bón từ 5.000 tấn trở lên
.

2.6.1.3 | sở sản xuất thuốc bao về thực vật 1,2 N

2.6.1.4
|

Cơ sơ sang chai. đóng gói'thuốcbao vệ thực vat Có CÔHg 1.2 N

suất tứ 300 tấn san phẩm/năm tra lên !

2.6.1.5 | Cơ sở sản xuất phân hữu cơ, phan vi sinh có công suất i oN

từ 10.000 tan san phẩm/năm trở lên
2.6.2 Công trình hóa chất, dược phâm. mỹ phẩm. nhựa, chất

dẻo
2.6.2.1 Co sở sản xuất được phẩm; cơ SỞ sản xuất thuốc thú 2,0 N

nguyên liệu làm thuốc (hao gồm ca nguylên liệu hóa
được và tá được) CÓ cong suất tư 30 tản sản phẩmnăm

2.6.2.2 | Cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm có công suất từ 50 tan sản : 2.0 N

phaminam trở lên
|

2623 | Cơ sở sản xuất hóa chát, chất déo, các san pham từ chat 2.0 N
déo, sơn có công suất từ 100 tan sản phẩn/năm trở lên

2.6.2.4
|
Cơ sở sản xuất Các san phẩm nhựa, hat nhựa có công

|

2,0 N
L suất từ 1.000 tan sản phẩm/nàăm trở lên ¬ `

262.5 Cơ sở sản xuất chất tây rửa, phụ gia có công suất từ 2.0 N
1.000 tần sản phẩm/năm: trở lên

2.6.2.6
-1
Cơ sở sản xuất thuộc phóng. thuốc nỗ, hỏa cụ 3.0 N

2.6.2.7 | Cơ sở sản xuất thuốc nỗ Công nghiệp; kho chứa thuốc nỗ 3.0 N

(%o khâu
cũng trinh xảy

' trừ

M

Cơ

h



w
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Tỷ lệ phi bảo hiểm
| Mức

STT Loại công trình xây dựng
(%o theo giá trị khẩu

|

công trìnhhxây | trừ
|

dựng) (logi)
|

cô định từ Š tan trở lên; kho chứa hóa chốt từ 500 tan
trở

_ _

2.6.2.8 | Vùng sản xuất mudi từ nước biên có điện tích từ 100 ha 1,5 N

|
tru lên _

2.63 Các công trình hóa chat cập HI
trở

lên khác 2,0 N

tài Công trình công nghiệp nhẹ cấp III trở lên
l

2.7.1 Công trinh san xuất, ché bien thực phâm ;

2.7.1.1 Cơ so sơ chế chế biến lương thực, thực phẩm có công 1,8 M
suất từ 500 tấn.sanphẩmnăm trợ lên

2.7.1.2 | Cơ sở giết mé gia súc. gia cdm tập irung có công suất từ
` 1,8 M

_

200 gia suc/ngay trở lên; 3.000 gia cảm/ngày trở lên
|

2.7.1.3 ` Cơ sở chế biên thuy san, bột cá, các phu nhám thuy sản 1,8 M
CÓ cong suất từ Le00 tan san trợ lên

'2.7.14 sở sản xuất đường có công suất từ 10.000 tan 1,8 M

` _ đường/năm trở lên
2.7.1.5 | Cơ sở sản xuất côn, rượucó Công suất từ 500.000 lit san 1,8 M

_� phẩm/năm trở lên
2.7.1.6 Cơ sở sản xuất bia, nước giải khát có công suất từ 1,8 M

10.000.000 lít san phám/nămtrở lên

2.7.1.7 | Cơ sơ sản xuất bột ngọi có công suất từ 5.000 tan sản 1,8 M

|
phẩm/năm trở lên

2.7.1.8 Co so sản xuất, chế biến sữa có công suất từ 10.000 tan 1,8 M
sản

1 phẩm/năm trở lén
"27.1.9 ơ sở sản xuất, chế biên dâu ăn có cong suất từ 10.000 1,8 M

_| tan sản phẩm, trợ lên
�

2.7.1.10 | Cơ sở sản xuất bánh, kẹo có công suất từ 5.000 tan sản | 1,8 M

pham/nam trở lén -

3.7.1.11
|

Cơ sở sản xuất nước lọc, nước tinh khiết đóng chai có
|

1,8 M

cong suất tự 2.000 m? nước/năắm trở lên
7.2

`

Công trình chế biến nông sản

2.7.2.1 Cơ sở sản xuất thuộc da diéu, cơ sở chế biển nguyên liệu 1,5 M

_

thuốc lá có công suất từ I 00.000.000 điểu/năm trở lên
hoặc có công suất từ 1.000 tắn nguyên liệtnăm trở lên

. Co so san xuất, chế biên nông san, tinh bột các loại có 1,5 M

công suất từ 10. 000 fan sản phẩm/hăm trở lên đối. với
: ; công nghệ san xuất. chế biến khô hoặc củ công suất từ

:
1.000 tan san phẩm/năm trở lên doi với công nghệ san

| xuất, chế biển ướt
¡2.7.2.3 : Cơ sở chế biên chè, hạt điều, ca cao, cà phê, hạt tiêu 1,5 M

công suất từ 5.000 tin sản phẩm/năm trở lên doi với
cong nghệ chế biến khô hoặc có công suất từ 1.000 tan

_
San phám/năm trở lên đổi với cong nghệ chế biển wot

2.7.3 Công trình chế biến gBO, san
|

xuất thủy tỉnh, gồm str i

2.7.3.1 Cơ sở chế bien go. dam gỗ từ gỗ tự nhién co cong suất 2,0 LỎM
_|

tự 3.000 m' san phám/năm trở lên ; : J
2.73.2 | Cơ sở sản xuất ván ép có công suất từ 100.000 mˆZnăm ' 2,0 M

_�
trợ lên

2.7.3.3 | Cơ sé sản xuất do go có tổng diện tích kho, bãi, nhà 2,0 . M

xưởng tte 10.000 m trợ lên |

2.7.3,4 | Nha máy san xuất bóng đền, phích nước có công suất từ
|

1,5 M

len

ed

pha nam
ớ

nam

7.2

(

2

2

3
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Ty lệ phi bảo hiểm : Mức

STT Loi công trình xây dựng
(Ms theo giá trị khấu
công trình xây trừ

- _..|.__ đựng) (loại)
|

1.000.000 sản phâm/năm trở lên

2.1.3.5 | Nhà máy sản xuất do gốm sử, thủy tinh có công suất từ 1,2 M
1.000 tấn san phẩm/năm hoặc 10.000 sản phẩm-hăm trở
lên

-

2.74 Công trình sản xuất giấy và văn phòng phẩm
2.7.4.1 Co sở sản xuất bột gidy và giấy từ nguyên liệu thé có

|
2.0 M

�... công suất từ 300 tấn sản phẩm/năm trở lên
2.7.42 | Cơ sở san xuất giấy, bao bi cắt tông tứ bội giấy

:
hoặc 2,0 -

M

ph liệu có Côngsuất tự 5.000 tấn sản năm trở lên | _ ¬ ¬
2.7.43 Ì Cơ sở sản xuất văn phẩm có công suất từ 1.000 2,0 M

_
tần sản phẩm/năm trở lên |

275 ¡

Công trình về đệt nhuộm và may mặc
2.7.5.1 Cơ sở nhuộm, dét có nhugm 1.5 | M

2.7.5.2 Cơ sử dệt không nhuộm có céng suất tit 10.000.000 m* 1,2 M

|
vá/năm trở lên _

|

'2.7.5.3 | Cơ sử sản xuất và gia Công các san phẩm đột, may có 1,2 M
|

. công suất từ 50.000 sản phẩm/năm. tro lên néu Ị

,
đoạn giặt tay hoặc có công suất từ 2.000. 000 sản

,

|

phẩm/năm trở lên nêu không Có cong đoạn giặt tay
|

2.7.5.4 | Cơ sở giặt là công nghiệp công suất từ 50.000 sản 1,2 M

pham/ndm trở lên
2.7.5.5 Co so san xuất sợi lơ tắm, sợi bông, sợi tao có 1,2 M

công suất từ 1.000 tấn Sản
ậ

phẩm/năm trơ lên
2.76 Cơ sở chăn nuôi và chế bién thức ăn chan nuôi

2.7.6.1 Cơ sở chế biên thức ăn chăn nuôi có công suất từ 1.000 1,0 M
tấn sản pham/ndm tra len ¬

2.7.6.2 Cơ so nuỏi trong thuy san co điện tích mặt nước tư 10 4,0 M
ha trở lên, riêng các dye an nuôi quảng canh tte 50 ha trở

|

lén
__

2.76.3
|

Cơ sở chan nuôi gia súc, gia cam có quy mô chuông trai 1,0
|

M
từ 1.000 mˆ trở lên, cơ sở chăn nuôi. chăm sóc động vat
hoang dã tập trung có quy mô chuông trại từ 500 trở.
lên

__

2.7.7 Công trình công nghiệp nhẹ khác.
27.71

|

Cơ sơ chế biễn cao su, mù cao sự có công suất từ 1.000). 1,5 M
tấn sản phẩm/năm trợ lên

2.7.7.2
|

Cơ sử san xuát các san phẩm trang thiết bịy lễ từnhựa 1,5 M
và cao su tế có công suất từ 100.000 sản
trở lên

�� ��: .. .� mm ome

2.7.7.3 | Cơ sở sản xuất gidy dép có công suái từ 1.000.000 1,5 M
đôtnăm tro lên

2.7.7.4
|

Cơ sở sản xuất săm lớp cao su các loại. (riêng ¢ơ sở san 1,8 M
xuất săm lốp cao su 0 tô, máy kéo có cong sudt tr
50.000 sản phẩm/năm trở lên; cơ sở sản xudt sắm lớp
cao su xe đạp. xe máy co công suất từ 100.000 san
phẩm/Hăm trở lên) _ ¬¬

1 2.7.7.5
|

Du án xây dung cơ sở sản xuất mực in, vật liệu ngành 1,8 M
khác có công suất từ 500 tan mực in và từ 1.000 sản

" phẩm/năm trở lên đối với các vật liệu ngành in khác
2.7.7.6 | Cơ sở sản xuất dc quy, pin có công suất từ 50.000 2,5 [ M

}

ham

phong

cọ

nhan

"

phaméindm

in

2
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|

Tỷ lệ phí bao hiểm |_ Mức

|

STT |! Loai cong trinh xay dung (%e theo Bia trị khẩu

;
cong trinh xay trừ

dung) (loại)
- trở lên hoặc từ 100 tan sản phẩm/năm trở lên

2.7.7.7 | Cơ sở thuộc da 1,8 M
. 2.7.7.8 | Cơ sở san xuất gas CO; chiét nap hóa long, khí công -2,5 M

nghiện có cong suat từ 3.000 tan san pham/nam tro lên
2.7.7.9

+
Cơ sơpha dé tàu cũ, vệ sinh súc rita tàu 3,0 M

3 CÔNG
TRÌNH

HẠ TANG KỸ THUẬT
_

3.t Cap nước cấp U trở lên
|

3.1.1 Nha may nước, công trình xử ly nước sạch 3,0 N
3.1.2 Tram bom nước thé hoặc nước sạch hoặc tang áp (gôm 2,0 N

_|
cả trạm bơm

và
bé chứa néu trạm bơm dat trên bé chứa)

3.2 Thoát nước cap II trở lên
3.2.1 H6 diéu hoa 5,0 N
3.2.2 Tram bom nước mua (uôm cả trạm bơm và bề chứa néu 3.0 N

trạm bơm đặt trên bê chứa)
3.2.3 "Cong trình xử ly nước thải 3,0 N
3.2.4 Trạm bơm nước thải (gồm cả trạm bơm và bề chứa nếu 3,0 N

¡ trạm bơm đặt trên bẻ chứa) ¬
3.2.5 Công trình xử ly bùn 4,0 N
326. Xây dựng mới hoặc cải tạo hệ thông thoát nước đô thị, 2.5 N

|
-

thoát nước khu dân cư có chiều dai công trình từ 10 km
tởiên

� _�_

3.3 "Xử lý chất thai ran cấp II trở lên
3.3.1 Cơ sở xử ly chat thải rin thông thường 2,5 N
-3.3.2 Cơ sở tai chế. xử lý chất thải rn nguy hại có công suat 2,5 N

từ 10 tan/ngay trở
lên

3.4 Công trình hạ ting kỹ thuật
viễn thông thụ động cấp 2,5 N

III trở lên: Nhà, trạm viễn thông, cột ang ten, cột
treo cáp

3.5: Nha
tang

lễ; cơ sở hỏa
táng cấp

II trở lên 1,0 N
3.6 Nhà dé xe và nỗi), công, bê, hào, ham tuy nen

kỹ thuật cấp II trở lên
3.6.1

|
Bãi dd xe ngâm 45 N

|

3.6.2 Bãi đô xe nỗi 1,2

3.6.3 Công, bê, hao, hầm tuy nen kỹ thuật 1,5 N

14
|

CONG TRINH GIAO THONG
4.1 Đường bộ
4.1.1

|Đường ô tô cao tốc mọi cấp 4,0 "N
|

4.1.2...
*

Đường ô tô, đường trong đô thị cấp II trở lên 2,5
-4.1.3 Bến pha cấp Il trở lên 0
4.1.4 : Bên xe; cơ sở đăng kiêm phương tiện giao thông đường 2,0 N

bộ; trạm thụ phí; trạm dừng nghỉ cấp III trở lên
4.2 Đường sắt

L42/1 Đường sat mọi cấp: Đường sắt cao tốc, đường sắt tốc độ 4,0 N
cao. đường sắt đô thị (đường sắt trên cao); đường sắt

quốc gia; đường sắt chuyên dụng va đường sắt địa

�__ phương :

14.2.2 |
Ga hanh khach cấp III trở lên

|
2.0 N

KHT.hăm

(ngam

ỉ

N
N



x

Tỷ lệ phí bảo hiểm Mức |

STT Loại công trình xây dựng
(%o theo Bra trị khẩu

|

công trình xây trừ :

dựng _ |(loại
4.3 Câu cấp III trớ lên

-

443.1 Câu đường bộ 6.0 (đôi với mỗi N

cấp tăng thêm cộng
0.1% phí báo

hiểm)
4.3.2 Câu bộ hành 2.0 (đổi với mỗi N

cấp tăng thêm cộng
0.1%ø phi bao

hiểm)
¡ 4.3.3 Câu đường sat 6,0 (đỗi với mỗi N

cấp tăng thêm cộng
0.1% phí bao

: hiểm)
434 Câu phao i

6,0 (đối với mỗi N

cap tăng thêm cộng
0.1% phí bao

_
hiém)

4.4 i
Ham

4.4.1 Hằm cấp III trở lên: ham đường 6 tô, ham đường sắt. : 11,0 N

hảm cho người đi bộ
4.4.2 Ham tàu điện ngâm (Metro) mọi cap 11.0 N

4.5 Công trình đường thủy nội địa cấp II trở lên
4.5.1 Cảng, bến thủy nội địa (cho hành khách) 7,0 N

4.5.3
| Đường thủy có bê rộng (B) và độ sâu (H) nước chạy tau ! 8,0 N

(bao góm cả phao tiêu, công trình chỉnh trị)
4.6 Công trình hàng hai
46.1 Bén/cang biến, bên pha (cho hành khách) cấp III trở lên

_��

100
4.6.2 Công trình hang hai khác cap If trở lên 10.0 N

4.7 Công trình hàng không |

4.71 Nhà ga hàng không; khu bay (bao gôm cả các công trình 3.0 "ON
bao dam hoat dong bay) _ _

48 | Tuyến cáp treo và nhà ga
_ _

"4.8.1 | Để vận chuyển người 5.0 N

4.8.2 Dé vận chuyên hàng hóa cấp II trở lên 40
-

N

5 CONG TRÌNH NONG NGHIỆP VA PHÁT TRIEN
|

.NÔNGTHÔN | _ |
Công trình thủy lợi

5.1.1 Công trình cấp nước cấp II trở lên 5.0
5.1.2 Hỗ chứa nước cap III trở lên 8,0 N

3.1.3 Đập ngăn nước và các công trình thủy loi chịu áp khác 10.0 VN

cấp TI trở lên
5.2

-

Công trình đê điều 10.0 N

Ghỉ chủ:

N

|

N

M, N là các ký hiệu về loại mức khẩu trừ quy định tại điểm b khoản 1 Mục | Phu
lục này.
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b) Mức khẩu trừ:

Mức khấu trừ bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng áp dụng theo bảng
sau hoặc bang 5% giá trị tôn thất, tùy theo số nào lớn hơn:

Đơn vị: triệu đồng

Giá trị Mức khẩu trừ loại "M" | Mức khấu trừ loại "N"
bao hiểm Đối với rủiro | Déivéirdiro . Đối với rủiro | Đối với rủi ro

:_ ! khác
�

thiên tai khác
Tới 10.000 7] 20 ;

|

40
20.000 150 30 200 40
100.000 200 60 300 80
600.000 300 80 500 150
700.000 500 _100 |

700 200

2. Đối với công trình được bảo hiểm có
giá trị từ

một nghìn (1.000) tỷ
đồng trở lên hoặc các công trình chưa được đề cập tại điểm 1 khoản I Phụ
lục này

Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận quy tắc,
điều khoản, phi bảo hiểm va mức khấu trừ trên cơ sở bằng chứng chứng minh
doanh nghiệp đứng đầu nhận tái bảo hiểm xác nhận nhận tái bảo hiểm theo đúng
quy tắc, điều khoản, phí bảo hiểm và mức khấu trừ mà doanh nghiệp bảo hiểm

cung cấp cho bên mua bảo hiểm. Doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm nước ngoài,
tô chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài phải được xếp hạng tối thiểu "BBB" theo
Standard & Poor's, "B++" theo A.M.Best hoặc các két qua xép hang tuong
duong cua cac tổ chức có chức nang, kinh nghiệm xếp hạng khác trong năm tài
chính gần nhất năm nhận tái bảo hiểm.

II. DOI VỚI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯỢC BẢO HIEM CÓ BAO GOM
CÔNG VIỆC LAP ĐẠT VA CHI PHÍ THỰC HIỆN PHAN CÔNG VIỆC LAP PAT
CHIẾM TỪ 50% TRỞ LÊN TÓNG GIÁ TRỊ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY
DỰNG ĐƯỢC BẢO HIEM

1. Đối với công trình xây dựng có giá trị dưới một nghìn (1.000) tỷ
đồng

a) Biểuphi bảo hiểm (Chưa bao gầm thuế GTGT):

Ộ

| Tỷ lệ phí bảo |

hiểm (%o theo Mức
Hạng mục công trình, loại thiết bị

giá trị hạng khấu
Mã hiệu £ a mục công trình, ¬

lap đặt vào công trình trừloại thiết bị lắp (loai)đặt vào công
--

h
trình)

1 CONG TRINH DAN DUNG
-

- Nhà ở: Các tòa nhà chung cư, nhà ở tập thê khác cấp
III trở lên;

thién tai
0
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Tỷ lệ phí bảo
"

hiểm theo Mire
= REA Hang mục công trình, loại thiết bi gra trị hang khẩu

Mã hiệu mục công trình,: lap đặt vào công trình trừ
oại thiết bị lắp (loại)đặt vào công .

trinh)
- Công trinh công cộng:
+ Công trình giáo dục, đào tạo, nghiên cứu cấp HI trỡ !

lên;
- + Công trình y tế cấp LIT trở lên;
i+ Công.trình thể thao: Sân vận động;

nhà thi đầu (các
¡

môn thể
thao); bể bơi; sân thi đấu các môn thé thao có

khán đài cấp IH tro lên;
+ Công trinh văn hóa: Trung tâm

hội nghị, nhà hát,
nhà văn hóa, câu lạc bộ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ
trường; các công trình di tích; bao tang, thư viện, triển
lãm, nhà trưng bày; tượng đài ngoài trời; công trình
vui chơi giải trí; công trình văn hóa tập trung đông
người và

các công trình khác có chức năng tương :

đương cấp IIT trớ lên; ị

+
Công trình thương mại: Trung tâm thương mại, siêu

thị cấp HI trở lên; nhà hàng,
cửa hàng ăn uống, giải

'
khát và các cơ sở tương tự cấp II trở lên;

: + Công trình dịch vụ: Khách sạn, nhà khách, nhà
nghỉ; khu nghỉ dưỡng; biệt thự lưu trú; căn hộ lưu trú

và
các cơ sở tương ty; bưu điện, bưu cục, cơ Sở cung

cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông khác cap III trở lên;
+ Công trình trụ sở, văn phòng làm việc; Các tòa nhà
sử dụng làm trụ sở, văn phòng làm việc cấp III trỡ lên;
+ Các công trình đa năng hoặc hỗn hợp: Các tòa nhà,
kết cấu khác sử dụng đa năng hoặc hỗn hợp khác cấp

ˆ

IH trở lên;
+
Công trinh phục vụ dân sinh khác: Các tỏa nhà hoặckết cấu khác được xây dựng phục vụ dân sinh cấp u h

trở lên |

1.1 Lắp đặt nói chung 19 :

1.2 Thiết bị sưởi 17
1.3 Thiét bj diéu hoa khéng khi 2,0 :

"1.4 Thang máy nang va thang máy cuôn I.9 M
1.5 Thiết bị bếp 2,3
1.6 Thiết bị y tế 2,0 M

1.7 Thiết bị khử trùng 2,0 M
1.8 Thiết bị làm lạnh 1,7 Mo
1.9 Thiết bị anh sáng 1,7
1.10 Rap chiêu phim. phòng quay truyền hình, quay phim 1,9

-

1.11 Cap treo 4.0
`

2 CONG TRINH CONG NGHIEP
2.1 Công trình sản xuất vật liệu, san phẩm xây dựng cấp

III tre lên
- -

2.1.1 Ngành vật liệu xây dựng nói chung 2,3 N

2.1.2 Nha may xi-mang 2,6 | oN

2.1.3 Nha máy bê tông 243 N
|

(%o

M

M
M

h

M
M
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Tỷ lệ phi bảo
hiém (%o theo .

H ¬- giá tị hạng Mức
-

Mã hiệu
ang cong trình, loại thiết bị mục công trình,

khẩu
h Ap đặt vào công trình loai thiết bi

lắ trừ
oại thiết bị lắp (loại)đặt vào công

trinh)
2.1.4 Nha máy gach 2.6 N

2.1.5 Nhamayclinke 2,4 N
2.1.6 Nhà máy ngói, tâm lợp fibro xi măng 3,0 N

2.1.7 Nhà máy gạch ốp lát 2,7 N

2.2 Công trình luyn kim và cơ khí chế tạo dựng cap III
tro lên

2.2.1 : Sắt và thép i

2.2.1.1 ‡ Nha máy luyện kim 3,2 N
22.12.

|

Nha may luyén gang (san xuấtit gang thôi) 3,4 N
2.2.1.3

|

máy san xuất phoi 3,4 N
2.2.1.4

_ |
Nhàmáy can thép nói chung 3,1 N

1 2.2.1.5 Nha may can - can nồng 3,2 N
Nha máy can thép - cán nguội (Thép tam cỡmong) 3,2 N

2.2.1.7
-Xưởng đúc 2,9

222. Cackim loai không chứa
1
2.2.2.1 Nhà máy luyện kim nội chung 3,4
2.2.2.2 Nhà may luyện nhôm

-

3,2 N-
2.2.2.3. | Nhà máy cán nói chung 3,1 N

22.2.4 Nhà máy cdn HỎNG
ă

3,1 N

22.2.5
|
Nhà máy cán nguội 2,9 N

2.2.2.6 Xương đúc 2,9 N

Công nghiệp sản xuất kim loại khác 3,4 N

2.3 : Công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản cấp
III trở lên

�--�

2.3.1 Thiết bị khai thác mỏ lộ thiên 3,5 N

2.3.2 Thiết bị khai thác than lộ thiên " 3,2 N

2.3.3. | Thiết bị khai thác quặng lộ thiên 3,2 N

2.3.4 ¡Thiết bị nạo vét hạng nặng trong khai thác mỏ lộ thiên 2,8 N
2.3.5 Thiết bị chê biên quặngkim loại

__�

3,0 N

2.3.6
�

|
Thiết bị khác,

��

3,2 SN
2.4 Công trình dầu khí cấp ILI trở lên

. 2.4.) Nha máy lọc dâu, chế biên khí; nhà máy lọc hóa dau (trừ | 6,0 N
các dự án chiết nap LPG, pha chế dau nhờn), sản xuất san |

pham hoa dau, dung dịch khoan. hóa phẩm dầu khí; tuyến
đườngong dan dâu, khí; khu trung chuyển dau, khí

¡2.4.2 Kho xăng dau, cửa hàng kinh doanh xăng dâu 2,3 N

5 ¡

Công trình năng lượng cấp III trở lên
2.5.1 Nha

may
y nhiệt điện - than đá, dâu, than non (nhiệt độ hơi

� tới540°Cc).
2.5.1.1 tới.10 MW một máy 4,1 N
2512

| _

tới 50 MWmột máy 4,2
2.5.1.3 tới 150 MW một máy 4,4 N_-

L
25.14. tới 300 MW mot may 5,0 N

¢

Nhà thép

thép
2.2

2.2.3

2

6|

{4S

N

2
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Tỷ lệ phí bao
hiểm (%s theo
gidtrjhang |

Mã hiệu |

Hang myc cong trinh, loại thiết bị mục công trình,
khâu

|

lap đặt vào công trình loại thiết bị lá
trừ

at even (loai)đặt vào công
|

`

trình) |

12.5.2 Turbin hơi nước (nhiệt độ hơi tới 540°C)
2.5.2.1 tới 30 MW' 3,7 N

|

2.5.2.2 tới 150 5,6
2.5.2.3 tới 300 MW 6.0 N `

2.53
|
Máy phát trong nhà máy nhiệt điện

_

253.1 - tới 180 MVA 4.1 N

2.5.3.2! tới 400 MVA 5,0 SN
¡2.3.4 Nỗi hơi bao gồm cả phụ kiệ thông thường -2,6 N

| 2.5.5 Nỗi hơi dang Sng (nhiệt độ hơi tới 540°C)
|

2.5.5.1 tới 50 tân/giờ
|

2,4 N
2.5.5.2 tới 200 tấn/giờ

:
2.6 N

2.5.5.3 tới 1.000 tán/giờ
_

2.9 N

2.5.6 Các loại nôi hơi khác

[2.5.6.1 tới 75 tấn/giờ 3.] N
|

2.5.6.2 tới 150
. |

N

2.5.7 Noi hoi cap nhiét
, 1 2,4 N

2.5.8 Ong dan hoi 2.2 M

2.5.9 Nhà máy điện Diezen
- "

2.5.9.1 tới 5.000 KWimay 3,6
2.5.9.2 tới 10.000 KWimay

-

3,8 N
`

2.5.10 Máy phat trong nhà máy điện Diezen tới 12 MVA
; 3,8 SN

2.5.11 | Động cơ Diezen trong nhà máy điện Diezen tới 5.000 KW ¡

T

2.5.11.1 |
- Lap đặt �2,8 oN

2.5.11.2 |-Tháodỡ
�

3,9 N

2.5.12 | Trạm phân phối điện
2.5.12.1 Tới 100 KV 2,6 N
2.5.12.2 Trén 100 KV 3.0 N

2.5.13: Máy biến thé
¬"

2.5.13.1- Tới 10 MVA N
2.5.13.2

|

Tới 50 MVA 3,5 N
2.5.13.3 Tới 100

-

4.0 N
2.5.13.4 Tới 250MVA 44
2.5.13.5 Tới 400 MVA 4,8 nN

|

(2.5.14 | Nhà máy điện ding tua-bin khí công nghiệp
-

2.5.14. Tới 40 49
|ON

|

2.5.14.2 Tới 60 MWindy
�

N_
2.5.15 | Cai tạo và xây dựng mới lưới điện 3,2 N

2.5.16 | Sản xuất, gia công các thiết bị điện tử, finh kiện điện, điện 3.5 N^
tử; thiệt bị điện ; ;

2.5.17 Nha máy phong điện, thủy điện, quang điện 4.5 N

2.6 Công trình hóa chất cấp II trở lên
- :

2.6.1 Công trình sản xuat phan bón, thuốc bảo vệ thực vật
|

Mức

Vik

tan gia 3.9

M

My

(máy
5.3

p

Ï

N

‡

3
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Tỷ lệ phi bảo |

hiềm (%o theo .

i A ` giá tị hạng Mức
Mã hiệu Hạng mục công trình,

loại thiết bi
mục công trình, ị

khâu
lăp đặt vào công trình kì:

lý trừ
loại thiết bị lắp (loại)đặt vào công :

trình)
¡2,6.1.1 ` Nha maySan.xuất phan bón .- loại thông thưởng 2,5 N
i 2.6.1.2

`
Nhà may san xuất thuốc bảo vệ thực vái 2,0 N

|

2.6.2 Công trình hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm, nhựa, chat
„
đèo

2.6.2.1 | Nha may chế biên vật duniz bằng chat déo 2,7 N

2.6.2.2 | Nhà máy sản xuất hóa mỹ phẩm, được phẩm
!

2,5 N
2.6.2.3 Nha may san XuấT Son 2,5 N

2.6.2.4
- |

Nhà may sản xuất thuốc thú y 2,5 N
2.6.2.5

|

Nhà máy sản xuất sản pham nhựa, hại nhựa 2,7 N

2.6.2.6
|

Nha máy san xuất chất tay riza, phụ gia 2,5 N
2.6.2.7 : Nhà máy san xuất thuộc phóng, thuộc nô, hỏa cụ 4,5 "N

2.6.2.8 Nhà máy thuộc nỗ công nghiệp: kho chứa thuốc nô, kho 4,5 N
¡chưa hóa chủ �

� ; _

. 2.6.2.9 Co sở sản xuất mudi từ nước biên 4,0 N

2.6.3 Công nghiệp hoa chất khác 2,7 N
: 2.7 Công trình công nghiệp nhẹ cấp Mi trở lên
271 Công trình sản xuất, chế biến thực phẩm

có

3.7.1.1
|

Nha máy sản Xuấtt hương thực, thực phẩm : 1,7 M |

|
Nha may giếtmo xúc, cẩm

- SỐ

1,5 M

2.7.1.3 Nha may chế biển thủy san, bột cá, các phụ phẩm thủy 1,9 M
san

"2.7, 1.4 Nha máy sản xuấtit đường ��
2,9 M

2.7.1.5 sản xuất Côn.rượu
"

1,9 M
2.7.1.6 Nhà máy sản xuất bia

CỐ

1,8
2.7.1.7. | Nhà máy sản xuất nước giải khái 1,8 M

2.7.1.8 | máy sản xuất bột ngot 1,8 M
2.7.1.9 Nha may san xudt, chế biên sữa 1,7 M

hiét
|

bị sảnxuất dâu ăn 1,8 M

.2.7.1.11 |

Mad may sản xuất bảnh, kẹo 1,8 M
271 | Nha máy sản xuất nước lọc, nước tình khiết đóng chai 1,8 M

1€ông nghiệp thực phẩm và chê biên thực ăn gia súc khác 1,8 M
2.7.2 trình ché bién nong san

2.7.2.1
|

Nha sản xuất thuốc lá điểu, chế biến nguyễn tiệu 2,2 M
thuốc la

2.7.2.2
|
Nhà máy sản xuất, che nong san, tinh bội 1,8

2.723: Nhà may chế biên chè,"hạt điều,
ca cao, ca phê, hạt tiêu 1,8 M

2.7.3 : Công trình chế biến gÔ, sản xuất thủy tỉnh, gom sứ
_|

2.7.3.1 | Công nghiệp chế biến gỗ nói chung 3,2
2.7.3.2 Nhà may sản xuất gô đản

7
3,2 M

2.733
|

máy sản xuất van ép 3,2 M
2.7.3.4

`

Nhà máy sản xuất độ dung gia đình 3,0 M

2.7.3.5 Nhà máy cưa 3,1 M :

_2.743.6 Nha máy san xuất bong đèn, phích nước 3,2 M
|

!

ƒ

TT 1€ ' XA

Nhà má)

Nhà

10

12

2.7.1.13

INC

biển

Vhc

C27

C

M

T7

M

M
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Tỹ lệ phi bảo
hiểm (%o theo Mức

= Hang mục công trình, loại thiết bị giả trị hạng khẩu
Mã hiệu R mục công trình,: lap đặt vào công trình

i
trừ

oại thiết bị lắp
đặt vào công (loai)

trình)
2.7.3.7

|
Nhà may san xuất gom, sứ 3,6 N

2.7.3.8 | Nhà máy sản xuất thiy tinh 3,2 M

2.7.4 Công trình sản xuất giấy và văn phòng phẩm
2.7.4.1 Công nghiệp giáy và bao bì nói chung N

2.7.4.2 | Nhà máy sản xuất bột giáy và giáy từ nguyên liệu thỏ 3.8. N

2.7.4.3... Thiết bị chế biển bột giay và gidy từ nguyên liệu thỏ 3,4 N

2.7.4.4. Nhà máy sản xuất giây và bao bì 3.8 N
. 2.7.4.5 : Nhà máy gia công giáy va bao bi 3.4 N

2.7.4.6 | Nhà máy sản xuất văn phòngphẩm. 3.8 N

_2.7.5
ˆ

Công trình vệ dệt nhuộm và may mặc
2.7.5.1

| Công nghiệp dét nói chung 2.3 `M
2.7.5.2 Nhà may sợi tơ tằm, sợi hàng, sgi nhân tạo 2,0 M

2.7.5.3 | Nha máy dét không nhuộm -23 h

M
2.7.5.4 | Thiet bị giặt là công nghiệp 2,1 EM
2.7.5.5 Thiết bị nhưộm,

2,2 M
2.7.5.6 Thiết bị say khó 2,3 M
2.1.5.7 Nha máy dét có nhugm -23 M
2.7.5.8 | Nhà máy sản xuất và gia công các sản pham đột. may 23- M_

|
2.7.6 Cơ sở chăn nuôi và chế biến thức ăn chăn nuôi

a
2.7.6.1 Công nghiệp chế bien thức ăn chăn nuôi nói Chung 1,8 M

2.7.6.2 Nha may ché biến thức ăn chăn nuôi 1.7 M
2.7.6.3 Cơ sư chẳn nuôi gia súc 2,0 M

2.7.6.4
|
Cơ sơ chăn nuôi gia cam 2.0 M

2.7.6.5 | Cơ sở chăn nuôi, chăm súc động vat hoang dé 23
-

M

2.7.6.6 | Cơ sở nuôi trồng thuy sản 27 M
2.7.6.7 ` Cơ sở nuôi quảng canh 2.6 M

|

2.7.7 Công trình công nghiệp nhẹ khác
2.7.7.1 Nhà may chế biến cao su, mu cao su, nhà máy san xuất 3,0 N

sẵn! lop cao su ;

2.7.7.2 Nha may san xuất các san pham trang thiết bị y tế từ nhựa 3,0 N
va cao sự y té

2.7.7.3 | Nhà máy san xuất gidy dép 3,0
2.7.74 Cơ sở sản xuất tực in, vat liệu ngành in 2,2 M Ị

2.7.7.5 Nha máy san xuất ắc quy, pin 3, N
2.7.7.6 Cu sé thuộc da -22 M
2.7.1.7 | Nha máy sản xuất gas CO; chiết nạp hóa lòng. khí công -4,0 N

nghiệp -Š

2.7.8 Co sở phá đỡ tau cũ, vệ sinh súc rửa tàu 2,6 N
3

|

CÔNG TRÌNH HẠ TANG KỸ THUẬT
|

|

3.1 Công trình cấp nước cấp II trở lên
3.1.1 Xử lý cấp nước nóichung 2.7 có

3.1.2 Nhà máy nước
- 0

M

3.1.3 : Công trình xử ly nước sạch 24 M

3.8

tay

M

\

0
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Tỷ lệ phí bảo
iểm (%o th

¬- hạng Mức
| Mã hiệu

Hạng mục công trình, loại thiết bị mục công trình,
: khẩu

: lap đặt vào công trình loại thiết bị lắp (loại)đặt vào công
Ỷ

1 trinh)
3.1.4 Hệ thông phân phoi nước 2.7 M

Tram bơm nước thô hoặc
nước

sạch hoặc tang áp
�_

2,7 "M
¡3.2

| Công trình thoát nước cấp II trở lên
| 321 Hồđiểuhòa

-

6,5
3.2.2 Tram bom nước mưa 2,7 M

Công trình xử ly nước thải 2,4 M
3.2.4 Trạm bom nước thải 2,7 M

3.2.5
- | Công3 trình xử ly bùn 2,7 M

Xử lý thoát nước nói chung 2,7 M

3.2.7 Hệ thông thoát nước. 2,5 M

3.2.8 Hệ thông chửanước 2,5 M

3.2.9 Cai tạo hệ thông thoát nước đô
thị,

thoát nước khu dân cư 2.5 M

3.3 Công trình xử lý chất thải ran cấp II trở lên
3.3.) Cơ sở xử ly chat thai ran thông thường 3,0 N|

Cosétai che, xử ly chat thai nguy hại: cơ SỞ tái chế, xử lý 3,3 N
chat thai ran

nguy. hại
có công suất

từ 10 tan/ngay trở lên
3.4 Công trình hạ tâng kỹ thuật viễn thông thụ động cấpII trở lên: nhà, trạm viễn thông, cột Ang ten, cột treo

‹ cáp
[3.41 : Hệ thông thông tin nói

¡
chung 1,9 M

3.4.2 . Tổng đài điện thoại
`

1,5 M
3.4.3 Cáp thông tin(bao gồm công việc dao dat) 243 M

3.4.4 Cáp thông tin n (loai trừ công việc đào dat)
7

1,9 M
3.4.5 Thiết bị Radio và tivi 1,9 M

3.4.6 Tháp thu, phát sóng viễn thông. truyền thanh, truyền hình. 2,0 M
cộtBIS

3.5 Nhà tang lễ; cơ sở hỏa táng
cấp

II trở lên 2,0 N
3.6 Nha dé xe và nồi), cong, bế, hao, hầm tuy nen

!__ kỹ thuật cấp II trở lên
3.6.1 Bai dé xe ngam 2,5 N

3.6.2
|

Bãi dd xe nỗi
l

1,5 N

3.6.3 Cong, bế, hao, ham tuy nen kỹ thuật. 3,5 N

4 CONG TRINH GIAO THÔNG___
R

41 Đường bộ: Đường 6 tô cao tốc mọiCẬP; đường ô tô, |
-

đường trong
đô thị cấp III trở lên; bến pha cap HI trở

lên; bến xe, cơ sở đăng kiểm, phương tiện giao thông
đường bộ, trạm thu phí, trạm dừng nghỉ cấp HI trở
_lên

4.1.1 Băng chuyên 1,8 M

4.1.2 Bang tải (trừ trong công nghiệp mỏ}
"

1,8 M

413
�

Đường xe cap
"

5,2 N

4.1.4 Duong xe điện 2,0 R N

42 2 Đường sắt: Đường sắt cao toc, đường sắt tic độ cao,
i | đường sắt đô thị (đường sắt trên cao), đường sắt quốc

(
gia trị

Cô

3.2.3

(ngam

Ft

§

N

(
6

3

¢
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Ty lệ phí bảo
i hiểm (%o theo

ˆ ` | giá trị hạn
Mức

= pen Hang muc céng trinh, loai thiét bj |

ĐẠPE khẩu
|Mã hiệu lắn đặt

vào cô : mục công trình, _
|ap đặt vào công trình loại thiết bị trừ

oại thiết bị lap (loại)đặt vào công :

trình)
gia, đường

sắt chuyên dụng
và đường sắt địa phương

mọi cấp; ga
hành khách cấp III trở lên ¬

4.2.1 Hệ thông xe lửa một đường ray (treo
|

trên cao) . 3,0 N

4.2.2 Lắp rap toa xe va dau máy của hệ thong xe lửa một đường
1

2.3 N

ray (treo trên
cao) _

4.2.3 Xây dựng hệ thông xe lửa một đường ray (treo trên cao) 3,0 N

4.2.4 Hệ thong xe lửa 2 đường ray (trừ đường tàu điện 0140 và 2/7 M

đường tau điện ngam 0150)
4.2.5 Lắp đặt toa xe và đầu máy của hệ thông xe lửa 2 đường 2,3 M

ray
4.2.6 Xây dựng đường xe lửa 2 đường ray 2,8 M

4.2.7 Đường sat bánh răng 3.0 N

4.3 Câu: Cầu đường bộ, cầu bộ hành, cau đường sắt, cau .

:

-
phao cắp II trở lên

43.1 |
Câu đường bộ. 4,0 N

4.3.2 Câu bộ hành
ị 4,0 N

4.3.3 Câu đường sat : 4,5 N

4.3.4 Câu
phao. 6,7 N

4.4 Ham:
hầm đườngô tô, ham đường sắt,ham cho người

đi bộ cấp Hil trữ lên "
4.4.1 Đường tau diện ngắm Metro 4,5 N

4.4.2 Ham qua nước §.4 N

4.4.3 Ham qua dat 8,0 N

4.5 Công trình đường thủy nội dia cấp II trở lên
4.5. Cảng, bến

thủy
nội địa (cho hành khách)

-
7,5

N

4.5.2 Cảng sông tiếp nhận tau 7.5 N

4.5.3 Đường thủy có bê rộng (13) va độ sâu (H), nước chạy tàu
ˆ

7,5 N

(bao 26m cả phao tiêu, công trinh chỉnh trị)
4.6 Công trình hàng hải

_

4.6.1 Bén/cang biến, bến pha (cho hành khách) cấp III trớ lên 7,5 SN
4.6.2 Các công trình hàng hải khác cap II trở lên

"
7,5 N

4.7 Cong trinh
hàng. không mọi cấp: nhà ga hàng khong; |

khu bay (bao gom cả các công trình dam bao hoạt
|

động bay) ¬ i

4.7.1 Lap đặt các thiết bi, máy móc ở sân bay I 2.8 N

4.7.2 Lắp rap máy bay 390

4.73
|
Cảng hang không, sân bay (dường cất, hạ cánh, nhà ga 2.0 N

; hàng hóa, nhà ga hành khách) ¬4.7.4, Các công trình khác thuộc khu bay -20 N

5 CONG TRINH NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN
: NONG THON .

5.1
_ Công trình thủy lợi

5.1.1
Cong

trình cấp nước cập II trở lên. 6.5 N_-
L5.].2 Hồ chứa nước cap II trở lên 6,5 N

3.1.3 Đập ngăn nước và các công trình thủy lợi chịu áp khác 6,5

N
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�E

Tỷ lệ phí bảo |

Mie
ˆ .

h

&

Ma higu
Hang muc cong trinh, loại thiết bị mục công trình, |

khẩu
lắp đặt vào công trình mg. trừ

k loại thiết bị lắp |

(loai)
'

đặt vào công | là.
- trình) J

cap 1H trở lên

5.2 Công trình dé điều mọi cập. ¬. _
10,0 N

Ghi chi:

hiém (%e theo

y

M, N là các ký hiệu quy định về loại mức khấu trừ quy định tại điểm b

khoản | Mục II Phụ lục này.

b) Mức khẩu trừ:

Mức khẩu trừ đối với công trình quy định tại khoản 1 Mục II Phụ lục này
ap dung theo quy định tại điểm b khoản | Mục I Phụ lục này.

2. Đối với công trình có
giá trị từ một nghìn (1.000) tỷ đồng trở lên

hoặc các công trình chưa được đề cập tại khoản 1 Mục này
Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận quy tắc,

điều khoản, phí bảo hiểm va mức khấu trừ trên cơ sở bằng chứng chứng minh
doanh nghiệp đứng đầu nhận tái bảo hiểm xác nhận nhận tái bảo hiểm theo đúng
quy tắc, điều khoản, phí bảo hiểm va mức khẩu trừ mà doanh nghiệp bảo hiểm

cung cap cho bén mua bao hiém. Doanh nghiép nhận tái bao hiém nước ngoài,
tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài phải được xếp hạng tối thiểu "BBB" theo
Standard & Poor's, "B++" theo A.M.Best hoặc các két qua xép hang tuong
đương của các tô chức có chức năng, kinh nghiệm xếp hạng khác trong năm tài
chính gần nhất năm nhận tái bảo hiểm.
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Phụ luc Il
BIEU PHÍ BẢO HIEM, MỨC KHẨU TRU BẢO HIẾM BAT BUỘC

TRÁCH NHIỆM NGHÈNGHIỆP TƯVẤNDAU TƯ XÂY DUNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2022/TT-BTC

ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

1. Đối với các công trình xây dựng có giá trị dưới một nghìn (1.000)
tỷ đồng và

không thuộc các loại công trình xây dựng đê, đập, cảng, bến

cảng, cau cảng, bên tàu, đập chắn sóng và các công trình thủy lợi; các công
trình xây dựng sân bay, máy bay, vệ tỉnh, không gian; các công trình sửa
chữa và đóng tàu; các công trình xây dựng năng lượng trên bien và dưới
nước; các dự án xe lửa, xe điện, tàu tốc hành và dựán ngầm dưới dat, ham mỏ:r

a) Biểu phí bảo hiểm (Chưa bao gom thuếGTGT):
Phi bảo hiểm đối với bảo hiểm bat buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn

dau tư xây dựng được tinh bằng tỷ lệ phần trăm (%) của giá trị hợp đồng tư van, cụ
thể theo bảng sau:

Giá trị hợp. Trên 10 | Trên 20 | Trên 40 |

¡

Trên
60

|đồng tư van
:

Đến 10
|
tỷ đồng

|
tỷ đồng

|

tỷ đồng
|

tỷ dong |

i

tỷ đồng |

đến20
|

đến 40ty
|

đến60
|

đến 80
-

Giá trị công trình xây dựng tỷ đồng |
tỷ đồng | tý đồng

Đưới 40 tỷ đồng 120%
|

1,52% -

|

Trên 40 ty đồng đến 60 ty đồng 085% |
1/12%| 1,19%

1

Trên 60 tỷ đồng đến 80 tỷ đông 0,80% 1,05% 1.16%| 1,27% -

Trên 80 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng 075% | 0,95%| 1,07%: !.18%|
Trên 100 tỷ đồng đến 120 tỷ đồng 0,70% 0.88% 0,99% 1.11%
Trên 120 tý đồng đến 160 tỷ đồng 0,65%

|

085%| 0,94%
_

1.10% |
122%

Trên 160 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng 0,60%
|

0,76% 085% 0,95% 1.07%

Trên 200 tỷ đồng đến 400 ty đồng | 0/51%| 0/66%| 085%|

|

Trên 400 ty đồng đến 600 ty đồng | 0/44%| 0,60%| 066%: 0.76% |
Trên 600 ty đồng đến 1.000 tỷ dồng |

0,41%| 0,57% 060% 0.69%|

A

4|

0.85

0.82%

b)Mức khẩu trừ:

Mức khấu trừ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư van dau tư

xây dựng được tính bằng 1% giá trị hợp đồng tư van hoặc một trăm (100) triệu
đồng, tùy theo số nao lớn hơn.
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2. Doi voi cac
cong trinh có giá trị từ một nghìn q.000) tỷ đồng trở

lên hoặc giá trị hợp đồng tư vẫn trên tám mươi
(80) ty đồng hoặc các công

trình không áp dụng biểu phí bảo hiểm và mức khẩu trừ theo quy định tại
khoản 1 Phụ lục này:

Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận quy tắc,
điều khoản, phí bảo hiểm và mức khấu trừ trên cơ sở bằng chứng chứng minh
doanh nghiệp đứng đầu nhận tái bảo hiểm xác nhận nhận tái bảo hiểm theo đúng
quy tắc, điều khoản, phí bảo hiểm và mức khấu trừ mà doanh nghiệp bảo hiểm

cung cấp cho bên mua bảo hiểm. Doanh nghiệp nhận tái bảo hiêm nước ngoài,
tô chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài phải được xếp hạng tối thiểu "BBB" theo
Standard & Poor's, "B++" theo A.M.Best hoặc các kết quả xếp hạng tương
dương của các tô chức có chức năng, kinh nghiệm xếp hạng khác trong năm tài
chính gần nhất năm nhận tái bảo hiểm.
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Phu lục III

BIEU PHI BẢO HIỂM BAT BUỘC DOI VỚI NGƯỜI LAO BONG
THI CÔNG TREN CONG TRUONG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2022/TT-BTC
ngày I1 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

1. Biểu phí bảo hiểm năm (Chưa bao gom thuế GTGT):

2. Biéu phí bảo hiểm ngắn hạn

(*) Phân loại nghề nghiệp:
Loại 1: Lao động gián tiếp, làm việc chủ yếu trong văn phòng, bàn giấy hoặc
những công việc tương tự ít đi lại khác. Ví dụ: kê toán, nhân viên hành chính.

Loại 2: Nghề nghiệp không phải lao động chân tay nhưng có mức độ rủi ro lớn
hơn loại 1, đòi hỏi phải di lại nhiêu hoặc bao gôm cả lao động chân tay nhưng
không thường xuyên và lao động chân tay nhẹ. Ví dụ: kỹ sư dân dụng, cán bộ

quản lý thường xuyên đên công trường.
Loại 3: Những nghề mà công việc chủ yếu là lao động chân tay và những công
việc có mức độ rủi ro cao hơn loại 2. Ví dụ: kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, công nhân
làm việc trên công trường.
Loại 4: Những ngành nghề nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn và không được quy định
ở ba loại nghê nghiệp trên.

Phí bảo hiểm/ngườiLoại nghề nghiệp (*) (Tỷ lệ % trên 100 triệu đồng)
0

Loại Ì 0,6
Loại 2 0,8
Loai 3 1,0

Loai 4 1,2

Thời han bảo hiểm Phi bảo hiỂm/người
(Ty lệ % trên phí bao hiém năm)

40Đến 3 tháng
Từ trên 3 đến 6 tháng 60

Tir trén 6 dén 9 thang 80

100Tir trén 9 dén 12 thang
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Phy luc IV
BANG TY LE TRA TIEN BOI THUONG BAO HIEM BAT BUỘC ĐÓI VỚI

NGƯỜI LAO DONG THI CONG TREN CONG TRUONG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2022/TT-BTC

ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tai chính)

I. Trường hợp
chết hoặc suy giảm

khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở
lên được bôi thường 100 triệu đồng, cụ thể như sau:
1. Suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên do:

a) Mù hoặc mất hoàn toàn hai mắt.

b) Rối loạn tâm than hoàn toàn không thể chữa được.

c) Hong hoàn toàn chức năng nhai và nói (cam).

d) Mat hoặc liệt hoàn toản hai tay (từ vai hoặc khuyu xuống) hoặc hai chân (từ
háng hoặc đâu gối xuống).

đ) Mất cả hai bàn tay hoặc hai bàn chân, hoặc mat một cánh tay va một ban
chân, hoặc một cánh tay và một căng chân, hoặc một ban tay và một cẳng chân,
hoặc một bàn tay và một bàn chân.

e) Mat hoan toan khả năng lao động va làm việc (toàn bộ bị tê liệt, bị thương
dẫn dén tinh trang nam liệt giường hoặc dẫn đến tàn tật toàn bộ vĩnh viễn).

g) Cắt toàn bộ một bên phôi và một phần phối bên kia.

2. Các trường hợp suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên theo kết
luận của Hội đồng giảm định y khoa (nếu có) hoặc tống mức độ suy giảm khả
năng lao động theo khoản HH dưới đây từ 81% trở lên.

{

II. Trường hợp suy giảm khả năng lao động đến dưới 81% được bồi thường
một trăm (100) triệu đồng nhân với tỷ lệ suy giảm khả năng lao động theo
báng sau:

Mức độ suy giảm khả năng lao động Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động
I. CHI TREN
1. Mat một cánh tay từ vai xuông (tháo khớp vai) 75%
2. Cặt cụt cánh tay từ dưới vai xuông

"
70%

|

3. Cat cụt một cánh tay từ khuỷu xuống (tháo khớp
' 65%

:

khuyu) .

|

4, Mat trọn một ban tay hay năm ngón của một ban .
60%

|

5. Mất 4 ngón tay trên một ban 40%
6. Mât ngón cái và ngón trỏ 35%
7. Mất 3 ngón Ngón trỏ, ngón giữa và ngón deo 30%
nhắn

:

8. Mat | ngón cái và 2 ngón khác.
"

35% -

|
9. Mat | ngón cái va ngón khác

-

lay

30%
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Mức độ suy giảm kha năng lao động - Tỷ lệ suy giảm kha năng lao động
"10. Mất 1 ngón trò và 2 ngón khác 35% -

|

11. Mat 1 ngón trỏ và | ngón giữa 30%-
12. Mat | ngón cái và 1 đốt bàn 25%

Mat I ngón cái
- �

Mat cả đốt ngoài 10%
Mat 1/2 đốt ngoài 7%

13. Mat | ngón trỏ và 1 đốt bàn 20%

Mat 1 ngón trỏ 18% |

Mat 2 đốt 2 va 3 10%

i Mat dot 3
[ 14. Mat tron ! ngón giữa hoặc ngón đeo nhan (cả 1 đốt. 18%

bàn)

Mat ? ngón giữa hoặc 1 ngón deo nhân
|

15%

Mat 2 đốt 2 và 3 8% |

Mất đốt 3

15. Mat hoàn toàn | ngón út và đốt bàn

Mat ca ngón út 10%

Mat 2 đột 2 và 3 8%

Mat đốt 3

16. Cứng khớp ba vai.
17. Cứng khớp khuyu tay 25%

18. Cứng khớp cô tay
_

25%

19. Gãy tay can lệch hoặc mat xuong lam chi ngăn trên
ˆ

25%
|

3 em và chức năng quay sắp ngửa han chế hoặc tạo.
thành khớp giả ị

20. Gay xương cánh tay ở cô giải phẫu, can xấu, hạn chế
cử động khớp vai

21. Gay xương cánh tay
ˆ :

- Can tét. cử động bình thường
-Canxdu,tcoco

- 7
22. Gãy 2 xương căng tay

-

12% ;

: 23. Gay 1 xương quay hoặc trụ
- _

10% |

: 24. Khớp giả 2 xương
ˆ 5

25%
25. Khớp giả 1 xương 15% |

26. Gay dau dưới xương quay
-

"10%
|

27. Gay mom tram quay hoặc trụ 8%

28. Gay xuong cé tay
5

10%

"29. Gay xương đốt ban
ˆ - : ��

94
30. Gãy xương đòn

|
- Can tốt 8%

|

- Can xấu, cứng
-

18%
: - Có chèn ép thân kinh mũ

- -

30%

L3
31. Gãy xương bả vai

20°

8°

15%

4%

25°

25%

¥al

4

Ì
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Mức độ suy giảm khả năng lao động Tỷ lệ suy giảm kha năng lao động
|

- Gay vỡ, khuyết phan thân xương 10% '

- Gay vỡ ngành ngang 17%
|

- Gay vỡ phan khớp vai
32. Gay xuong ngon tay 3%"

II. CHI DƯỚI
|

33. Mất
|
1 chân từ hang xuống (tháo khớp hang 1 dui) 75%

|

34. Cắt cụt 1 đùi
-

13 trên. 70%
_

1⁄3 giữa hoặc dưới 55% |

|

35, Car cụt 1 chan từ gôi xuống (tháo khớp gối) 60%
|

36. Tháo khớp cô chân hoặc mat 1 bản chan 55%
37. Mat xuong sén 35%
38. Mat Xương gót 35%

|.39, Mất đoạn xương chày, mác gây khớp giả căng chân 35%
40. Mat đoạn xương mác 20%
41. Mắt mặt cá chan

|

Mắt caä ngoài 10%
- Mat ca trong 15%

142. Mat ca 5 ngón chân 45%
43. Mất 4 ngón cả ngón cái 38%
44, Mắt4:ngón trừ ngón 35%
45, Mất

3

ngón. 3-4-5 25%
46. Mật 3 ngón, 1-2-3 30%
47. Mat 1 ngón cái va ngón

ˆ _

20% |

48. Mat 1 ngón cái 15%
©

[

49, Mat | ngon ngoai ngon cai 10%
|

50. Mat 1 đất ngón cái 8%;
51. Cứng khớp háng 45%
52. Cumg khớp gôi 30%
33. Mat phần lớn xương bánh ché và giới hạn nhiều khả 45%

"nang đuổi căng chân trên đùi

_54. Gay chân can lệch hoặc mat xương làm ngăn chỉ
- Ít nhất 5 cm 40%

: - Từ 3 cmđếndưới 5 em
_

35%
55, Liệt hoàn toàn day than kinh hông khoeo ngoài 35%
56. Liệt hoàn toàn dây thân kinh hông khoeo trong 25%

°

57. Gay xuong dùi 1/3giữa hoặc dưới
a

¡ - Can tốt 20%,
- Can xâu, trục lệch, chân dạng hoặc khép, teo cơ

|

30%

(Truong hop phai mo được thanh toán mức toi da)
58. 1/3 trên hay cỗ xương đùi (Trường hợp mô
được thanh toán tôi đa)
- Can tot, trục thăng 25%

30%

cai

Gav

{

I



24

Ty lệ suy giảm khả năng lao động
|

- Không nói được đo tôn hại vùng Broca

- Can xâu, chân veo, đi đau, teo cơ 35%
59. Khớp giả cỗ xương 45%

¡ 60. Gãy 2 xương căng chân (chày + mác) 20%
61. Gay xuong chay 15%

62. Gay doan mam chay 15%

63. Gay xuong mac 10%

64. Đứt gân bánh chè 15%
|

65. Vỡ xương bánh chè (trường hop mé thanh toán tối
da |

' sẽ Vỡ xương bánh chè bị cứn khớp gôi hoặc teo cơ tứ
dau

| 67. Đứt gân Achille (đã nỗi lại)
|

68. Gay xương đốt bàn 7%
69. Vỡ xương gót 15% !

70. Gay xuong thuyén 15%

71. Gay xương ngón chân
SỐ _ =

4%
72. Gay nganh ngang xuong mu 25% |

73. Gay ụ ngôi
: 74, Gay xương cánh chậu | bên 20%
75, Gay xương chậu 2 bên, méo xương chau 40%,
76. Gay xương cùng

10%
|

- Có rồi loan cơ tròn
-

25%

HLCỘỆTSÓNG =���<i�i�i�i'('iC;~"~"~C~*@SC
7

77. Cat bỏ cung sau
- Của | đốt sông

"
35%

- Của 2 đến 3 đốt song tro lên 45%
78. Gay xep than 1 đốt sông (không liệt tuy) 30%
79. Gay xep thân 2 đốt song trở lên (không liệt tuy) 489%|

80. Gay vỡ mom gai hoặc mom bên
7

:
- Của 1 đốt sông 1096:
- Của 2 đến 3 đốt sống 25%
IV. SỌ NÀO

81. Khuyết xương sọ (chưa có biéu hiện thân kinh, tâm
thân)

'

> Đường kính dưới 6 cm 25%
.

- Đường kính từ 6 đến 10 cm
- Đường kính trên LŨ cm

-

50%
82. Rồi loạn ngôn ngữ do ảnh hưởng của vết thương đại
não

- Nói ngong, nói lắp khó khăn ảnh hưởng dén giao tiép
60% i

Mức độ suy giảm kha năng lao động

đùi

10%

5%

15%

25

Không rôi loan cơ tròn

40%

30%

(
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�

Mức độ suy giảm kha năng lao động
-

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động
- Mat kha nang giao dich bang chữ viết (mất nhận biết 55%
.về ngôn ngữ do tôn hại vùng Wernicke) ;

|

83. Lột da đầu toàn bộ (1 phân theo tỷ lệ) 45%
|

84. Vet thuong sọ nao hờ:
- Xương bị nứt rạn 40% |

- Lún xương 30%||
-Nhiễu mảnh xương'đi sâu vào não 50%
85. Chan thương so não kín

ă
- Vỡ vom so (đường rạn nứt thường, lõm hoặc lún

xuong)
1- VỠ Xưởng lan xuông nên sọ không có liệt đây thân 30%
kinh ở nên sọ
- Vỡ xương lan xuống nên sọ, liệt đây thân kinh ở nên 40%

¡ $0
_86. Chan thương não
- Chân động não 8% |

- Phù não
7 Ỷ

40%
- Giập não, đẹp não

_

50%
Hệhảy máu khoangdưới nhện 40%|
- Máu tụ trong sọ (ngoài mảng cứng, trong màng cứng, 30% ị

trong não)
Vv. LONG NGỰC

-

87. Cắt bỏ 1 đến 2 xương suon 15% :

|

88. Cat bỏ từ 3 xương sườn trở lên 25%-
89. Cắt bò đoạn mỗi xương sườn

90.Gay | -2 xương sườn 71%-
91,Gay 3 xương sườn trở lên. 15%

|

|

92, Gay xương ức đơn thuần (chức năng phân tim và hô 15%
|

hap bình thường)
93, Mẻ hoặc rạn xương ue 10% !

94. Cắt toàn bộ một bên phối
95. Cat nhiéu thuyphoi ở 2 bên, DIS giảm trên 50% 65% -

96. Cắt nhiều thuỷ phôi ở 1 bên 50%.
97. Cắt ] thuy phôi ă 35% °

98. Tran dịch, khí, máu màng phôi (chỉ chọc hút đơn 5%
thuần) - -4

99, Tran khí, máu mang phôi (phải dan lưu mo cam | 20%
máu) . |

100. Tôn thương các van tim, vách tim do chân thương : 50%
|

(chưa suy tim)
101. Khâu màng ngoài tim:

_

- Phẫu thuật kết qua hạn chế 60% |

35%'̀- Phẫu thuật kết quá tốt.
VI.

St

20%

C

89

70%

BUNG

|
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| Mức độ suy giảm kha nang lao động
_- " Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động

- £02. Cắt toàn bộ da day 75%
- 103. Cat đoạn da day
i 104. Cắt gan hết ruột non(còn lại dưới 1 m)
105. Cat đoạn ruột non 40%
106. Cắt toàn bộ đại tràng

%
75% |

107. Cặt đoạn đại tràng
ˆ

50%
|

108, Cắt bỏ gan phải đơn thuần
7

70%

109. Cắt bỏ gan trái đơn thuần 60%
110. Cat phân thuy gan, tuỳ vị trí, số lượng và kết quả 40%

|

phẫu thuật

111. Cắt bỏ túi mật
112. Cat bò lá lách 40%

|

113. at bỏ đuôi tụy.lách
�ˆ

60%
114. Khâu lỗ thủng da day

ˆ 7
25%

|
115. Khau lỗ thủng ruột non

" �

¡ 116. Khâu lỗ thủng đại trang
-

- 7
30%

1I17Đụngrậpgankhugn
-

35%
118. Khâu vỏ lá lách

:
| 25%

|

119, Khâu tụy
VII. CO QUAN TIẾT NIỆU, SINH DUC
120. Cat bỏ | than, thận còn lai binh thường
121. Cặt bỏ 1 thận, thận còn lại bị tôn thương hoặc bệnh

"
70%

lý
122. Cat | phân thận trái hoặc phải 30%
123. Chân thương thận
- Nhẹ (không phải xử lý đặc hiệu, theo dõi đưới 5 ngày)

| ˆ l
�4%-

- Trung bình (phải dùng thuốc đặc trị. theo dõi trên|
7

ngay)
- Nang (có đụng dap, phải can thiệp ngoại khoa)

-

47%

|

124. Cat 1 phân bang quang 27%
125. Mô thông bang quang vinh vién 70%
126. Khâu lỗ thủng bàng quang 30%
127. Mat dương vật và 2 tỉnh hoàn ở người
- Dưới 55 tuôi chưa có con

�� `

- Dưới 55 tuôi có con rôi 55%
- Từ 55 tuôi trở lên 35%

|

128. Cat bỏ da con và buông trứng 1 bên ở người
- Dưới 45 tuôi chưa có con 60%
- Dưới 45 tuôi có con rồi
- Từ 45 tuôi trở lên 25% :

129. Cắt vúởnữg�
|

Dưới 45 tuôi:

bên

50°

75%

45%

30%

0%

30

0

70%

0

20

l
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Mức độ suy giảm kha năng lao động Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động |
"=2 bên 45%

.
TỶừ 45 tuổi trở lên:

bên
:

15% !

-2 bén 30% -

VIH. :

_130. Mất hoặc mù hoan toàn | mat
- Không lắp được mắtg

- :

- Lap được mắt giả
SỐ

50%

_131. Một mắt thị lực còn đến 1/10

132. Một mắt thị lực còn từ 2/10 đến 4/10
Í

12%
¡ 133. Một mat thị lực còn từ 5/10 đến 7/10 |

|
EX. TAI

-

MUI - HONG
134, Điếc 2 tai

|
- Hoan toàn không phục hồi được 75%
- Nang (Nói to hoặc thét vào tai còn nghe )
- Vừa (Nói to 1 đến 2 m còn nghe ) 35%
-

-

Nhẹ (Nói to 2đến4 m còn nghe) 15%

135. Diée 1 tai
-

- Hoàn toàn không phục hỏiđược
:

30%
- Vừa 15%

Nhe
_

-

8%

.
136. Mat vành tai 2 bên

|

20%

|

137. Mat vanh tai 1 bén 10%

|

138. Seo rim vanh tai, chit hẹp Ống tại. 20%

|

139. Mat mũi, biến dang mũi 18%
|

140. Vat¡ 140, VếtVết thương họng seo hẹp ảnh hưởng đến nuốt 20% |

X. RANG - HAM - MAT
F141, Mất I phân xương hàm trên và | phân xương hàm
- dưới tử cành cao trở xuông

_« Khác bên |

_

80%
- Cùng bên 70%
142. Mat toàn bộ xương hàm trên hoặc đưới 70%
143. Mat | phan xuong ham tren hoặc 1 phan xương | 35% |

ham đưới (từ 1/3 dén 1/2 bị mat) từ cảnh cao trở xuông
144. Gay xương hàm trên vả hàmdưới can xấu gây sai

|

30%

khớp căn nhai, ăn khó

145. Gãy xương gò má, cung tiếp xương ham trên hoặc -
15%

xương hàm dưới gây rối loạn nhẹ khớp cắn và chức
-

năng nhai

146. Khớp hàm gia do không liên xương hay khuyết 20%
| xương _

147. Mất rằng:
30% '

}

MAT

55%

30°

60%

|

7

1

)

- Trên 8 cái không lắp được răng giả
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Mức độ suy giảm khả năng lao động Ty lệ suy giảm khá năg lao động
`

- Từ 5 đến 7 răng
_

Ị 15%
- Từ 3 đến 4 răng

1
8%

- Từ 1 đến 2 răng
: 7 "

5%

148. Mat 3/4 lưỡi còn gốc lưỡi (từ đường gai V trở ra)
"

75%

149. Mất 2/3 lưỡi từ đâu lưỡi 50%

150. Mất 1/3 lưỡi anh hưởng dén phat 4m 15%.
151. Mất 1 phan nhỏ lưỡi (đưới 1/3) anh hường đến phá 10%

;

am

XI. VET THUONG PHAN MEM, BONG
;

152. Vết thương phan mém (VTPM) gây dau, rat, tê, co
|

�

12%
kéo, anh hưởng đến gân, cơ, mach máu lớn, thân kinh

: 153, VTPM ở ngực, bụng ảnh hường đên hô hap
�

359%
|

154. VTPM dé lại sẹo xơ cứng làm biến dang mat gây 40%
. trở ngại đến ăn, nhai và cử động
155. VTPM khuyết hông lớn ở chung quanh hoc

. miệng,
"

50%
: vết thương môi và má anh hưởng nhiều đến ăn uống
: 156. Mat ] phân ham éch làm thông giữa mũi và miệng

��

20%
157. Bỏng nông (độ I, độ II)

7

|

- Diện tích đưới 5 em ` 5%¡
- Diện tích từ 5 đến 15%

"
10%

- Diện tích trên 15%
1 �

18%

158. Bỏng sâu (độ III, độ IV, độ V)
" "

- Diện tích đưới 5%
"ỐC

20%
- Điện tích từ 5 đến

_

35%

Dién tich trén 15% 60%

)

Những trường hop đặc biệt:

1. Trường hợp bị dinh các khớp ngón tay (trừ ngón cái và ngón trỏ) và các khớp
ngón chân (trừ ngón cai) thi số tiên bồi thường chỉ bằng 50% số tiền bồi thường
quy định trong trường hợp cụt ngón đó.

2. Trường hợp mắt han chức năng của từng bộ phận hoặc hỏng vĩnh viễn chi được
coi như mắt từng bộ phận đó hoặc mất chỉ.

3. Trong trường hợp trước khi xảy ra tai nạn, người lao động chỉ có một mắt và

nay mat nốt mắt lành còn lại thì được coi là suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn
trên 81%.

4. Trường hợp người bị tai nạn bị nhiều hơn một loại thương tật thì số tiền bồi

thường sé là tổng số tiền bồi thường cho từng loại thương tật. Tổng số tiền bồi

thường sẽ không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định.

5. Những trường hợp suy giảm khả năng lao động không được liệt kẻ trong Bang
trả tiền bồi thường bảo hiểm này sẽ được bôi thường theo tỷ lệ trên cơ sở so sánh
tính nghiêm trọng của nó với những trường hợp khác có trong Bảng trả tiền bôi

thường bảo hiểm. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không xác định được tỷ lệ

co

15%

if
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suy giảm kha năng lao động, việc bồi thường sẽ được căn cứ vào kết luận của Hội
đông giảm định y khoa.

6. Trường hợp có sự khác biệt giữa tỷ lệ suy giảm khả năng lao động quy định tại
Phu lục này và kết luận của Hội đồng giám định y khoa thì lay theo tỷ lệ suy giảm
khả năng lao động lớn hơn.
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Phu luc V
BANG QUY ĐỊNH TRA TIEN BOI THUONG THIET HAI

VE SUC KHOE, TINH MANG
(Ban hành kèm theo Thông tw 50/2022/TT-BTC

ngày II thang 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

_
A. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BOI THƯỜNG 100%

MUC TRÁCH NHIỆM BẢO HIẾM

1. Chết
2. thương não gây di chứng sông kiêu thực vật

- _

B. CÁC TRƯỜNG HỢP TÓN THƯƠNG BỘ PHẬN
Số tiền bồi thường = Tỷ lệ tốn thương x Mức trách nhiệm bảo hiém

[_T, Ty lệ ton thương cơ thé do ton thương xươngsọ và héthankinh
� �_

'1, Tôn thương xương so
|

1.1. Cham so 6-10 -

1.2. Mé sọ đường kính hoặc chiêu dai chỗ mẻ dưới 3 cm, điện não có 0 t6n 11-15
thương tương ứng
1.3. Mé sọ đường kính hoặc chiêu đài chỗ mẻ từ 3 cm trở lên, điện não có ô tôn | 16 - 20

thương tương ứng
1.4. Mat xương bản ngoài, diện tích dưới 3 cm?. điện não co 6 tôn thương | 16 - 20
tương ứng _..

1.5. Mat xương ban ngoài, điện tích từ 3 cm? trở lên, điện não có 6 tôn thương | 21 -25
tương ứng ~.

' 1.6. Khuyết so đáy chắc điện tích đưới 3 cm, điện não có ô tôn thương tương | 21 -25
- Ứng
1.7. Khuyết sọ đáy chắc điện tích từ 3 đến 5 cm?, điện não có ô tôn thương ; 26 -30

|

tương ứng
1.8. Khuyết sọ đáy chặc diện tích từ 5 đên 10 cm? điện não có ô tôn thương | 31 -35

¡ tương Ứng 7 7
;
1.9. Khuyết sọ đáy chắc diện tích trên 10 cm2, điện não có tôn thương tương ' 36 - 40

¡

Ứng

Ghi chú (Mục 1.1 đến 1.9) Nếu điện não không có 6 tổn

n

thương lấy ty lệ tổn |

_ thương
có kích thước nhỏ hơn lién kê

"1.10.'Khuyét sọ day phập phông diện tích dưới 2 cm?
_-

1.11. Khuyét so day phap phòng diện tích từ 2 đến 5 cm? : 31-358
1.12. Khuyét so day phap phong dién tich trén 5 dén 10 cm? 36 -40 |
1.13. Khuyét sọ đáy phập phông diện tích trên 10 cm? 41-45

|

1.14. Mau tự ngoài màng cứng và/hoặc dưới màng cứng đã xu ly không co di
|

21 -25
chứng thân kinh
1.15. Máu tụ ngoài màng cứng và/hoặc dưới màng cứng đã xu lý còn 6 dịch | 26 - 30
không có di chứng thân kinh

- "
2. O khuyêt não, ô tôn thương não không có di chứng chức năng hệ thân kinh

-

|2.1, O khuyết hoặc 6 tôn thương não kích thước dưới 2 cm? 31-35
|

2.2. O khuyết hoặc 6 tôn thương não kích thước từ 2 đến 5 cm?
| 36-40:

sO

rén

hệ

Ơ

26 - 30

(



2.3. O khuyet hoặc 6 tồn thương não kích thước trên 5 dén 10 cm? 41- 45�_
2.4. O khuyết hoặc

ô

0 tôn thương não kích thước trên 10 cm? 5[-$5
2.5.0 khuyết hoặc ô tôn thương não thông hoặc gây biên đôi hình thê não thất 56 - 60
2.6. Chan thương - vết thương não gây rò động - tĩnh mach không gay di chứng | 21 -25
chức năng
(Nếu gây di chứng chức năng tính theo tỷ lệ di chứng)
3. DỊ vật trong não (mảnh kim khí, xương vụn, nốt vôi hóa...) không có di
chứng chức năng hệ than kinh |
3.1. Một dị vat _

21-25
3.2. Lừ hai di vật trở lên

| 26-30
4. Tôn thương não gay di

| chứng tonthương chức năng thân kinh
4.1. Tôn thương não gây di chứng sông kiêu thực vật 100
4. 2. Liét

cá,2.1, Liệt tứ chi mức độ nhẹ 61 -65
. 422, Liệt tứ chi mức độ vừa 81 -85
| 4.2.3. Liệt tứ chi mức độnặng 91 -95
4.2.4. Liệt hoan toàn tứ chi 99
4.2.5. Liệt nửa người mức độ nhẹ 3ó - 40
426 liệt nửa người mức độ vừa 61-65
4.2.7. Liệt nữa người mức độ nặng 71 -75
4.2.8. Liệt hoàn toan nửa người 85
L4,2.9. Liệt hai tay hoặc hai chân mức độ nhẹ 36 - 40
L4,2. 10. Liệt hai tay hoặc hai chân mức độ vừa 6] -65

|

4.2.11. Liệt hai tay hoặc hai chân mức độ nặng 76 - 80

|

4.2.12. Liệt hoan toan hai tay hoặc hai chan : 86 - 90
4.2.13."Liệt một tay hoặc một chân mức độ nhẹ 21-25
4.2.14. Liệt một tay hoặc một chân mức độ vừa 36 - 40 |
4.2.15. Liệt một tay hoặc một chân mức độ nặng $1 -55
4.2.16. Liệt hoàn toàn một tay hoặc một chân 61 -65

, Ghi chu: Mục 4.2.9 đến 4.2.16: Liệt chỉ trên lay tỷ lệ tối đa, liệt chỉ đưới lấy tỷ
L

lệ tối thiểu
4.3. Rôi loạn ngôn ngữ
4.3.1. Mất vận động ngôn ngữ kiêu Broca mức độ nhẹ 16 - 20
4.3.2. Mật +vận động ngôn ngữ kiêu Broca mức độ vừa 31 -35
4.3.3. Mat van động ngôn ngữ kiêu Broca mức độ nang ; 41-45
4.3.4. Mat vận động ngôn ngữ kiêu Broca mức độ rat nặng:

: 51-55
4.3.5.Mất vận động ngôn ngữ kiêu Broca hoàn toàn 61

_4.3,6. Mat hiệu lời kiêu Wernicke mức độ nhẹ 16-20
L4.3.7. Mat hiểu lời kiêu Wernicke mức độ vừa 31-35
4.3.8. Mất hiểu lời kiểu Wernicke mức độ nặng 41-45

4.3.9. Mat hiểu lời kiêu Wernicke mức độ râtất nặng 51-55
4.3.10. Mat hiểu lời kiêu Wernicke mức độ hoàn toàn 65:
4.3.11. Mat doc -45 !

4.3.12, Mat viết -45 |

_

4.4, Quên (không chú ý) sử dụng nửa người 31-35
4.5. Tôn thương ngoại tháp

_

(Tỷ lệ áp dụng riêng cho từng Hội chứng: Parkinson, tiểu não, run)
4.5.1. Mức độ nhẹ 26 - 30

[ 4.5.2. Mức độ vừa
_

61 -65
Mức độ nang 81 -85
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|

4.5.4. Mức độ rat nang
4.6. Tén thương não gây di chứng chức nang cơ quan khác (thi lực.thính lực...
tinh theo ty lệ tôn thương của cơ quan tương ứng)
5. Tôn thương tủy
5.1. Tôn thương tủy toàn bộ kiêu khoanh đoạn
5.1.1. Tôn thương nón tủy không hoàn toàn
5.1.2. Tôn thương nón tủy toàn bộ (mat cảm giác 'ving đáy chậu, loan cơ
tròn, không liệt hai chỉ dưới)
5.1.3. thương tủy that lung toàn bộ kiêu khoanh đoạn
5.1.4. Tôn thương tủy ngực toàn bộ kiêu khoanh đoạn
5.1.5. Tôn thương tủy cô toàn bộ kiêu khoanh đoạn
5.1.6. Tén thương nửa tủy toàn bộ (hội chứng Brown-Sequard, tủy cô C4 trở

lên)
5.2. Tôn thương tủy gây liệt đơn thuan: Ty lệ tính theo Mục 4.2
5.3. Tônthương tủy gây mat cảm giác kiêu đường dan truyền

5.3.1. Tôn thương tủy gây giảm cam giác (nông hoặc sâu) một bên từ ngực trở

xuông
5.3.2. Tôn thương tủy gay mắt hoàn toàn cảm giác (nông hoặc sâu) một bêntừ
ngực trở xuông (dưới khoanh doạn ngực TŠ)
5.3.3. Tôn thương tủy gay giảm cảm giác (nông hoặc sâu) nửa người
5.3.4. Tôn

thương tủy gây mat hoàn toàn cảm giác (nông hoặc sâu) nửa người |_

6. Tôn thương rễ, đám roi, dây thân kính
: 6.1. lênthương ré thân kinh
6.1.1. Tôn thương không hoàn toàn một rễ (trừ các rễ C4, C5. Có, C7, C8. Tl,
1.5, S1) một bên
6.1.2. Tôn thương hoàn toàn một rễ (trừ các rễ C4, C5. Có, C7, C8. T1, L5, S1)
một bên
6.1.3. Tôn thương không hoàn toàn một trong các rễ: C4, C5, Có, C7, C§.
một bên

11-15

|
6.1.4. Tên thương hoàn toàn một trong các rễ: C4, C5, C6, C7, C8,

T1 một bên|

6.1.5. Tôn thương không hoàn toàn một trongcác rễ: L5, S1 mội bên
21

]

16-20|

6.1.6. Tôn thương hoàn toàn một trong các rễ: L5. Slmộtbn -

_6.1.7. Ton thương không hoản toàn đuôi ngựa (cỏ rôi loạn cơ tron)
- .

26 -30
61 -65

6.1.8. Tôn thương hoàn toàn đuôi ngựa 90
6.2. Tôn thương đám rồi than kinh một bền
6.2.1. Tôn thương không hoàn toàn.đảm rỗi thân kinh Hl -15
6.2.2. Tôn thương hoàn toàn dam roi than kinh cô 21-25
6.2.3. Tôn thương không hoàn toan đám rôi thân kinh cánh tay - tôn thương
thân nhất piữa

26 -30

_

thân nhất dưới
6.2.4. Tôn thương không hoàn toan đám rôi thân kinh cánh tay - tôn thương 46 -50

_

6.2.5, Tén thương không hoàn toàn đám rối than kinh cánh tay - tôn thương
:
than nhất trên

31-595

6.2.6. Tôn thương không hoàn toàn đám roi thân kinh cánh tay - tôn thương
thân nhì trước trong

46 -50

' 6.2.7. Tôn thương không hoàn toàn dam rôi thân kinh cánh tay - tôn thương
thân nhì trước ngoài

|
6.2.8. Tôn thương không hoàn toàn dam tôi thân kinh cánh tay - tn thương

|

: thân nhì sau
6.2.9. Ton thương hoàn toàn đám rôi than kinh cánh

46 - 50

5]-
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6.2.10. Tén thương không hoàn toàn đám rối thắt lưng (có tổn thương than | 26-30
|

knhđù)
-

6.2.11. Tôn thương hoàn toàn đám rồi that lưng 41 -45
6.2.12. Tôn thương không hoàn toàn đám roi cùng _ _

. 6.2.13. Tén thương hoàn toàn dam rỗi cùng 61
6.3. Tôn thương dây thân kinh một bên
6.3.1. Tôn thương không hoàn toàn các dây thân kinh cô 11-15
6.3.2. Tôn thương hoàn toàn các day thân kinh cô 21-25

|

6.3.3. Tôn thương không hoàn toànday than kinh trên vai 3-5:
; 6.3.4. Tôn thương hoàn toàn dây than kinh trên vai Wo
-

6.3.5. Tôn thương không hoàn toàndaythân kinh dướivai 3-5
6.3.6. Tôn thương hoàn toàn dây than kinh dưới vai 11

6.3.7. lên thương khônghoàn toàn dây thân kinh ngực dai -9
6.3.8. Lôn thương hoàn toàn dây thân.kinh ngực dài 11-15
Ghi chú: Mục 6.3.7 và 6.3.8 Nữ được tính tỷ lệ t6i đa, Nam được tinh ty lệ tôi
thiêu
6.3.9. Tôn thương một dây thân kinh liên sườn 6 -10
6.3.10. Tôn thương không hoàn toàn thân kinh mũ

_

16 - 20
6.3.11. Tôn thương hoàn toàn thân kinh ma 31-35
6.3.12. Tôn thương không hoàn toan thân kinh co bì 1-15 -

|

6.3.1. Tôn thương hoàn toan thân kinh cơ bì 26-30
l6.3.14. thương nhánh than kinh quay 11-15
6.3.15. Tôn thương bán phân thân kinh quay 26 - 30

|
6.3.116. Ton thuonghoan toan than kinh quay i

41-45
|

6.3. 17. Ton thuong nhánh thân kính trụ
¡ II-l§

6. 3.18. Ton thương ban phan than kinh tru
_

21 -25
|

6.3.19.Tên thương hoàn toàn than kinh trụ 31-35
|

6.3.20. Tênôn thương nhánh thân kinh giữa _ _ -
1-15 |

6.3.21. Tônthương ban phan than kinh giữa : 21-25 |
_

6,3,22. Tôn thương hoàn toàn thân kinh giữa : „31-35 |
- 6.3.23. Tén thuong hoan toan thân kinh cánh tay bỉ trong 11-15
6.3.24. Tôn thương hoàn toàn thân kinh căng tay bì trong 11-15
6.3.25. Tôn thương không hoàn toàn thân kinh môngtrên va mông dưới 11-15
6.3.26. Tôn thương hoan toàn than kinh mông trên và mông đưới 21-25
6.3.27. Tôn thương không hoàn toàn thân kinh đa đùi sau. 1-3 |

_

6.3.28. lôn thương hoàn toàn thân kinh da dui sau 6-10 |
: 6.3.29. Tôn thương nhánh than kinh đùi 11-15
_$.3.30. Tôn thương ban phan than kinh dui 21-25 |
6.3.31. Ton thuong hoan toan than kinh dui 36 - 40
6.3.32. Tén thương khônghoàn toàn than kinhdui - bì 1-3
6.3.33. Tôn thương hoàn toàn thân kinh dui- 6-10
6.3.34. Tỗnồn thương không hoàn toản thân kinh bịt 6 -10
6.3.35. Tôn thương hoàn toàn thần kinh bịt 16 - 20

| 6.3.36. Tôn thương không hoan toan than kinh sinh duc - dui 5-9 |
6.3.37. Tôn thương hoàn toàn than kinh sinh dục - đùi ¡ đ]- l5

¡

6.3.38. Tôn thương nhánh thân kinh hông to 16 -20
| 6.3.39. Ténôn thương bán phan thân kinh hông to 26 - 30
6.3.40. Tôn thương hoan toàn thân kinh hông to 41 -45
6.3.41.Tôn thương nhánh thân kinh hông khoeo ngoài 6-10
6.3.42. Tôn thương ban phân thân kinh hông khoeo ngoài 16 - 20

36 - 40
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6.3.43. Tôn thương hoàn toàn thân kinh hông khoeo ngoài 26-30 |

| 6.3.44. Ton thuong nhanh than kinh héng khoeo trong
|

6-10 |

. 6.3.45. Ton thương bán phan than kinh hông khoeo trong 1Í - 15

6.3.46. Tôn
thương

hoàn toàn thân kinh hông khoeo trong_ 21-25
|

6.4. Tôn thương thân kinh sọ một
-

|

6.4.1. thương không hoàn toàn dây than
kinh sọsô Ï 11-15 |

6.4.2. Tôn thương hoàn toan đây than kinh sO số I 21-25
6.4.3. Tôn thương dây thân kinh sọ số Il: Ap dụng theo mức độ giảm thị lực ¡

| trong Bang tỷ lệ tônthươn cơ thé do tồn thương cơ quan thị giác oot
6.4.4. Tôn thương một nhánh than kinh sọ số II lI-15
6.4.5. Tôn thương bán phan thân kinh sọ SỐ,Il 21-25_

|
46 Tên thương hoàn toan than kinh sọ số TE 31-35

¡

- 47 Ton thương không hoàn toàn thankinh sọ số IV 3-5 |

6.4.8. Tôn thương hoàn toàn thân kinh sọ SỐ,IV _

1-15
6.4.9. Tôn thương một nhánh thân kinh$9 sô V

-

6-10
- 6.4.10. Tôn thương không hoản toản thân kinh so SÔ V_ 16 - 20
: 6.4.11, Tôn thương hoàn toàn thân kinh sọ số V 26 - 30

6.4.12. Tôn thương không hoàn toan thân kinh SỌ sô VI 6-10
6.4.13. Tôn thương hoàn toàn thân kinh sọ số VI 16 - 20
6.4.14. Tôn thương nhánh thân kinh sọ sô VII 6-10 !

6.4.15. Tôn thương không hoàn toàn thân
kinh so số VII 16-20 -

6.4.16. Tôn thương hoàn toan than kinh SỌ SỐ VIL 26-30 _

6.4.17. Tén thuong than kinh so số VIE một bên: Ap dụng tỷ lệ di chứng Hội
chứng tiên đình và/hoặc mat thính lực ¬
6.4.18. thương không hoàn toàn thân kinh sọ SỐ IX một bên i |
6.4.19. Tén thương hoàn toàn than kinh sọ sô 1X một bên 21-25
6.4.20. Tôn thương không hoàn toản than kinh 59 SỐ X một bên 11-15

|
6.4.21. Tổn thương hoàn toàn than kinh sọ số X một bên 21 -25

6.4.22. Ton thương không hoàn toàn thân kinh so sô XI một bên 11-15
6.4.23. Tôn thương hoàn toàn thân kinh sọ số XI một bên _

21-25
6.4.24. Ton thương không hoàn toàn than kinh sọ số XII một bên

�__| 21-25.
6.4.25. Tôn thương hoàn toàn than

kinh sọ sô XH một bên 36 - 40
II. Tỷ lệ tôn thương cơ the do tôn thương hệ tim mạch. 7 %
1. Tônthương tim
1.1. Vết thương tôn thương van tim, cơ tim, vách tim
1.1.1. Đã điều trị ôn định, chưa có biến chứng 3] -35
1.1.2. Có biến chứng nội khoa (Loạn nhịp, suy tim,_phình hoặc giả phinh
that...)
11.2.1. Suy tim độ [ hoặc các. rồi loạn nhịp tim điêu trị nội khoa có kết quả 36 - 40
"1.1.2.2. Suy tim độ II 41-45
1.1.2.3. Suy tim độ IIT hoặc rỗi loạn nhịp tim có chỉ định dat máy tạo nhịp 61

- 65-
1.1.2.4. Suy tim độ [V

L

1.2. Rồi loạn nhịp tim sau chân thương.
. 1.2.1. Điều trị nội khoa kết quả tương đôi tốt : 21-25
- 12.2. Dieu trị nội.khoa không két quả có chỉ định điều trị can thiệp_
1.2.2.1, Kết qua tot 21-25
'

Kết quả không tot ảnh
hưởng

nhiều đến sinh hoạt
_

41-45
1.2.3. Phải đặt máy tao nhịp vĩnh viễn 3]- 35

| 1.3. Viêm màng ngoai tim co that, day dinhmang ngoài tim do chân thương
[_1.3.1. Điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật đạt kết quả tương đổi tốt (50% <<SEF< 31-35 |

)

bén
lồn

71-75

2.2.2
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60%)
1.3.2. qua hạn chế (EF đưới 50%)

_ _
41-45

|

1.4. DỊ vat mang ngoài tim
|
1.4.1. Chua pay taibién _ .

21 -25
1.4.2. Có tai bién phải phẫu thuật
1.4.2.1. Kết quả tốt (50% <EF<60%) _

36-40
-

1.4.2.2. Kết qua hạn chế (EF dưới 50%) 41-45-
1.5. Dị vật cơ tim, vách tim, buông tim, vantim__

_
1.5.1. Chưa gay biếnchung : 41-45

1,5,2. Gay tai biến (tắc mạch, nhôi máu cơ tim, loạn nhịp tim...)
1.5.2.1. Kết quả điều trị ôn định từng đợt 61-65 |

1.5.2.2. Két qua diéu tri han ché, de doa tinh mang 81
:

Ghi chu: Nêu các tôn thương ở Mục 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 có suy tim thi áp dung tỷ lệ mức độ
SUY tìm
2. lôồn thươngMạch

-

2.1. Phinh động, tinh mạch chủ chủ ngực, chủ bụng, hoặc thông động - tĩnh

|

mach chủ_
21/1. Chưa phẫu thuật

_

;
31 -35

2.1.2. Có bien chứng va có chỉ định phẫu thuật
Kết quả tot " _ 51-55

2.1.2.2. Ket qua han chế có biênchứng một cơ quan
. 61-65

2.1.2.3.Có nhiêu nguy cơ đe doa tính mạng, có chỉ định m6 lai 81
2.1.2.4. Có nhiều nguy cơ đe dọa tính mạng, không có chỉ định mo lại $1

17125 Nếu tốn thương như các Mục 2.1.2.2; 2.1.2.3; 2.1.2.4 mà gây tôn '

-_

thường tạng phải xử lý hoặc liệt hai chỉ thi khi tính tỷ lệ sẽ cộng thêm (cộng
: lui) các tỷ lệ tương ứng
_2.2. Vat thương mạch máu lớn (Động mạch cảnh, động mạch cánh tay, động
mạch chậu. động mạch dui)
2.2.1. Ở các chị, đã xử lý

|
2.2.1.1. Kết quả tốt có biểu hiện tặc mạch 6-10
2.2.1.2. Kết quả tương đổi tốt có thiêu dưỡng nhẹ các cơ do động mạch chỉ 11-15
phối một đến hai chi

: 2.2.1.3. Kết quả tương dối tốt có thiêu dưỡng nhẹ các cơ do động mạch chi 21-
phối từ ba chi trở lên
2.2.1.4. Kết qua hạn chế có biểu hiện teo cơ một đến hai chỉ 21-25.
2.2.1.5. Kết quả hạn chế có biéu hiện teo cơ từ ba chi trở lên 31 -35
2216 Kết qua xấu phải xử trí cat cụt chỉ thì tính tỷ lệ phan chi cat cụt tương
ung
2.2.2. Vết thươngđộng mạch cảnh
2.2.2.1. Chua có rồi loạn về huyết động 21-25-
2.2.2.2. Có rồi loạn về huyết động còn bù trừ 41-45
2.2.2.3. Có rỗi loạn nặng về huyết động gây biên chứng ở các cơ quan mà động
mạch chỉ phối: Áp dụng tỷ lệ tinh theo các di chứng _
2.3. Hội chứng Wolkmann
(co rút gan gap dai các ngón tay do thiếu máu sau sang chan, kém theo có các
dau hiệu dau, phù nẻ, mat mạch quay)

'

Tính theo tỷ lệ các ngón bị tôn thương theo ty lệ tốn thương tương ứng của hệ
cơ xương khớp

_2,4, Giãn tĩnh mạch (là hậu quả của vết thương. chân thương)

Kẻt

không

25

(

|]2

TC}

2.4.1. Giãn tĩnh mạch chưa có bién chứng 11-15



: 2.4.2. Phù và rỗi loạn dinh dudmg, loét 21-25
- 2.4.3. Biến chứng viêm tắc gây loét 31-35
IH. Ty lệ tôn thương cơ thê do tôn thương hệ hô hấp %
1. Tônthương xương ức

'
1.1. Tôn thương xương ức đơn "thuần, không biến dạng hoặc biến dạng long
ngực it

11-15

-

1,2. Tôn thương xương ức biếndạng lông ngực nhiễu 16 -20
|

2. Tôn thương xương sườn và thân kinh liên sườn
2.1. Gãy một hoặc hai xương sườn. can tốt

2.2. Gay một hoặc hai xương sườn can xâu hoặc gãy ba đến năm xương sườn,
can tốt

a 1 N
om

e)

2.3. Gay ba đến năm xương sườn, can xâu hoặc gãy sáu xương sườn trở lên.
can tốt

I1-1Š

2.4. Gay sau xương sườn trở lên, can xảu 16-20
-

2.5. Mat đoạn hoặc cat bỏ một hoặc hai xương sườn
.

11-15
_2,6. Mat đoạn hoặc cat bỏ ba dén năm xương sườn 16-20

-:

2.7. Mat đoạn hoặc cat bỏ sáu xương sườn trở lên 21-25
Ghi chú: - Ty lệ từMục 2.1 đến 2.7 đã tinh tôn thương thân kinh liên sườn

_

- Tỷ lệ từ Mục 2.2 dén 2.7 đãtính cả lồng ngực biến dạng
¡

3. Tonthương màng phôi
3.1. Tôn thương mảng phôi đơn thuần không phẫu thuật hoặc có phẫu thuật

nhưng không dé lại di chứng
3.2. Di vật mang phôi đơn thuần
3.3. Di vật mang phôi gây biên chứng day dính phé mạc: Ap dụng ty lệ tốn

thương mảng phôi Mục 3.4 hoặc 3.5 hoặc 3.6 tuỳthuộc mức độ biến chứng

ló-

3.4. Tôn thương mảng phối di chứng dày dính màng phôi dưới một phân tư
điện tích hai phê trường

21-25

3.5. Tôn thương màng phôi di chứng đày dính màng phôi từ một phân tư đến
một phân hai diện tích hai phê trường

26-30
-

3.6. Tôn thương màng phôi di chứng dày dính màng phổi trên một phân hai | 31 -35
diện tích hai phê trường
4. Tôn thương phôi
4.1. Tôn thương nhu mô phôi đơn thuân không phẫu thuậthoặc có phẫu thuật 6-10:
nhưng không đê lại di chứng
4.2. Di vật đơn thuân nhu mô phôi 16-20 ;

4.3. Tôn thương nhụ mô phôi một bên đã phẫu thuật. đi chứng dày dính mang |

26 - 30
|

phổi don thuan dưới một phân tu diện tích hai phế trường
4.4. Tôn thương nhu mô phôi đã phẫu thuật. di chứng dày dính màng phéidon 31-35 ˆ`

|_

thuần từ một phântự đến mộtphan hai diện tích hai phé trường
4.5. Tôn thương nhu mô phôi đã phẫu thuật, đi chứng day dính màng phôi don 41-45.
thuần trên một phần hai diện tích hai phê trường
4.6. Ton thương nhu mô phôiĐây xep từ một đến haiphân thùy phôi 26

- 30_
4.7. Tôn thương nhu mô phôi gây xep từ ba phân thùy phôi trờ lên |
4.8. Mô cất phôi không điện hình (dưới một thùy phôi) 21--25
4.9. Mô cất từ một thùy phôi trở lên

_ 31-35 -

4.10. Mô cắt bỏ toàn bộ một phối | 56-60
5. Tôn thương khí quan, phe quản
5.1, Tôn thương khí quan, phê quản đơn thuân 16-20

�

3.2. Ton thương khí quản, phê quản gây khó thở, không roi loạn giọng noi,
tiếng nói và/hoặc không rỗi loan thông khí phôi tắc nghẽn hoặc hỗn hợp

21-25

3-
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5.3. thương khí quan, phế quản đoạn trung thất gây khó thở va rỗi loạn
|

26 - 30

giọng nói, tiếng nói
5.4. Mô phục hôi khí quản, phế

|

quan sau ton thương khí quản, phế quản hoặc | 31 -35
sau cat thùy phối
6. Tônthương cơ hoành
6.1. Tôn thương cơ hoành, không phải can thiệp phẫu thuật, không có biến 3-5
chimg
6.2. thương cơ hoảnh phải can thiệp bang phau thuat, kết qua tot 21-25
6.3. Tôn thương cơ hoành phải can thiệp, kết quả không tôt phải phẫu thuật lại | 26 - 30

gây day dinh màngphôi :

7. Réi loạn thông khí phôi ;

7.1. Rỗi loạn thông khí phdi hạn chế hoặc tắc nghẽn không hồiphục hoặc hỗn | 11-15 -

hợp mức độ nhẹ
7.2. Rôi loạn thông khí phôi hạn chế hoặc

t

tácnghẽn không hôi phục hoặc hỗn | 16-20
;

hợp mức độ trung bình
7.3. Rỗi loạn thông khí phối hạn chế hoặc tắc nghẽn không hôi phục hoặc hồn | 31-35 '

| hợpmức độ nặng_ -

8. Tâm phế mạn tính
8.1. Mức độ 1: Có biêu hiện trên lâm sang (độ 1) và/hoặc siêu âm tim và điện 16 - 20
tim bình thường
8.2. Mức độ 2: Có biêu hiện trên sang (độ 1, độ 2) và/hoặc có biên đôi | 31-35
hình thái hoặc chức năng tim phải trên siéu âm tím; điện tim bình thường

_
và/hoặc có biến đổi trên điện tim, siêu âm tim bình thường
8.3. Mức độ 3: Có biêu hiện trên lâm sàng (độ 3 trở lên) và/hoặc có biên đôi | 51 -55

¡ hình thái. chức năng tim phải trên siêu âm tim và/hoặc có biến đôi trên điện
|

tim, siêu âm tim bìnhthường
|

8.4. Mức độ 4: Có biêu hiện trên lâm sàng (độ 4) và/hoặc có biến đổi hình thái, 81
| chức nang timphảitrên siêuâm tim và/hoặc có biến đôi trên điện tim 7

IV. Ty lệ ton thương cơ thé do tôn thương hệ tiêu hóa %
Ton

thuong thực quan
c1], Khâu lỗ thủng thực quản không gây dichứng ảnh hưởng dén ănudng 31¡

1.2. Khâu lỗ thủng thực quản có di chứng gây ảnh hường đến ăn uông: Chỉ ăn | 41-45
được thức ăn mém
1.3. Khâu lỗ thủng thực. quản có biển chứng rò hoặc hẹp phải mô lại, gây hẹp | 61 -65

_

vĩnh v ién, chi ăn được chat long
1.4. Chit hep thuc quan do chan thuong(moi nguyén nhan: Bong, chan thuong) | 71 - 75

|gây chit hẹp phải mo thong dạ dày vĩnh viên dé an uéng
5. Phẫu thuật cat thực quản
5.1. Cat một phan thực quản (bao gôm phẫu thuật da day để tạo hình thực

'

61

|
|

1.5.2, Cat toàn bộ
t
thực quan (bao gôm phẫu thuật dạ dày để tạo hình thực |!

8l
quản) -

2. Tôn thương da dày
2.1. Thung dạ day đã xu lý

: 2.1.1, Không gây biên dang da dày 26 - 30

_2. 1.2. Có biên dang dạ dàyhình hai túi 41 -45
2. 1.3. viêm loét phải điều trị nội khoa |

"2. 1.4. Không biển dangdạ day, có viêm phải điều nội khoa 41-45 |

2. 1.5. Có biên dạng dạ day, có viêm phải điêu trị nội khoaôn định 46 -50
~
2.1.6. Có loét, chảy máu phải điều trị nội khoa §1-55

Tôn

Tôn

hoac

uan)

Có
tri

C

mì

]

|

l
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|

2.2. Catđoạn da day, sauphẫu thuật không có biến chứng.
2.2.1, Tôn thương phải căt hai phân ba dạ dày 51-55
2.2.2. Tôn thương phải cat ba phan tu dạ dảy trờ lên 61 - 65

2.3. Cat đoạn da dày (như trong Mục 2.2), có biến chứng phải phẫu thuật lại 71-75
2.4. Cắt toàn bộ da dày, tạo hình da day băng ruột non, cơ thê suy nhược nặng

_

6Ï
3. Tôn thương ruột non
3.1. Tôn thương gây thủng

| 3.1.1. Thang một hoặc hai 16 đã xử trí 31-35
3.1.2. Thung từ ba lỗ trở lên đã xử trí 36-40

|

- 3.2. Tônthương phải
cắt đoạn ruột non dướimột mét .

3.2.1. Cat đoạn héng tràng. „
đl-43

"3.2.2. Cat đoạn trang -$1 -55
3.3. Tôn thương phải cat bỏ ruột non dai trên một mét, có rồi loạn tiêu hóa

_

3.3.1, Cat đoạn héng tràng 51 -55
3.3.2. Cat đoạn thuộc hôi tràng, 61

anh hưởng nặng nề đến dinh dưỡng _

3.4. Tôn thương phải cat bỏ gân hết ruột non có roi loạn tiêu hóa trâm trọng, 9]

4. Tôn thương dai tràng
:

4.1. Tôn thương thùng
đại tràng không3 làm hậu môn nhân tạo vĩnh.viễn

4.1.1. Thủng một lỗ đã xử trí 36 -40
4.1.2, Thủng từ hai lỗ trở lên đã xử trí 46 - 50

: 4.1.3. Thing đại tràng đã xử trí nhưng bị dò phái phẫu thuật lại nhưng không
phải cất đoạn đại tràng

31-55

4.2. Tônthương phải cắt đại tràng, không làm hậu môn nhân tạo vĩnh viễn
: 4.2.1. Cat đoạn đại tràng 51-55
- 4.2.2. Cat nửa đại trang¡ phải: 61 -65
. 4.2.3. Cat nửa đại tràng trái 7].
: 24 Cat toàn bộđại tràng
4.3. Tônthương cat đoạn đại tràng phải làm hau môn nhân tạo vĩnh viễn

81

4.3.1. Cat doan dai trang
4.3.2. Cat nửa dai trang phải

7 66-70
_

75
4.3.3. Cat nửa đại tràng trái 81

4.3.4. Cặt toàn bộ đại tràng 85
5. Tôn thương trực tràng
5.1. Thing trực trang không làm hậu mộn nhân tạo vĩnh viễn

��
�-
¬-
.-

-

5.1.1. Thang một lỗ đã xử trí 36 - 40

| 5.1.2. Thung từ hai lỗ trở lên đã xử 46-50
-

5.1.3. Thung trực trangđã xử trí nhưng còn bị dò kéo đài 51-55
5.2. Tôn thương phải cắt trực tràng không làm hậu môn nhân tạo vĩnh viễn

-

521. Tén thuong phải cicat bỏ một phan trực tràng
_5.2.2. Ton thương phải cắt bỏ hoàn toan trực trang

51-55
61 -65

5.3. Tôn thương trực trangđã xử tri và phải làm hậu
môn

nhân tạo vĩnh viễn
-

|
2.3.1. Thùng trực trang có làm hậu môn nhân tạo vĩnh viễn 61 -65

_ 5.3.2. lôn thương phải cắt trực tràng có làm hậu môn nhân tạo vĩnh viễn 71-75
-

| 6. Ton thương hậu môn

loạn đại tiện
_6.]. Tén thương cơ thắt hậu môn. ống hậu môn đã xử trí lần đầu. không gay rồi 21-25

gây rồi loạn đại tiện
6.2. Tôn thương cơ that hậu môn, ông hậu môn đã xử trí lần đầu. có di chứng

|

6.2.1. Táo bón hoặc khó đại tiện 31-35.

hôi

tr

4

4

4

l

1
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6.2.2. Đại tiện không tự chủ
"

41-45
63. Tên

thương
cơ that hậu môn. ông hậu môn gây đò phải phau thuật lại

|

6.3.1. Phẫu thuật có kết quả 31-35
"6.3,2. Không có kết quả 51-55
7. Tôn gan, mat

_7,1,Dungdap gan, điêu trị bảo tôn bang nội khoa kết qua tốt
+

6 - 10

thương
7.2. Phẫu thuật khâu vỡ gan hoặc phẫu thuật áp xe gan sau chan thương, vết

ị

7.2.1. Khau vỠ gan hoặc phẫu thuật áp xe của một thuỷ gan 36-40
7.2.2. Khâu vỡ gan hoặc phẫu thuật áp xe của hai thuỷ gan 41 -45
7.3. Cat bỏ gan
7.3.1. Cắt bỏ một phân thuỳ gan phai hoặc phân thuy IV 4ó -50 ¡

7.3.2. Cắt bỏ gan trái hoặc gan phải 6]
7.3.3. Cat bỏ pan phải, có rồi loạn chức năng pan 7]
7.4. Dị vật năm trong nhu mô gan
7.4.1, Chua gay tai bien 11 -15
7.4.2. Phẫu thuật nhưng không lây được di vật và không phải làm thủ thuật

_
khác

4I
.

7.5, Tổn thương cắt bỏ túi mật
7.6. M6 xử lý ông mật chủ.
7.6.1. Kết quả tôt 31-35
7.6.2. Két quả không tốt 41-45
7.6.3. Phẫu thuật xửlý ông mật chủ và cat bỏ túi mật
7.7. Phau thuật nỗi túi mat

-
ruột non hay nôi ôngmật ruột non 6]

_
7.8. Phau thuật đường mật nhiêu lân đo đò mật, tắc mật 7I -75

_8 Ton thương tuy
_8.1. Tôn thương tuy phải khâu
|

8.1.1. Khâu đuôi tuy 31 -35
8.1.2. Khau than tuy 36-40|

"8.1.3. Khau dau tuy 41-45|

8.2. Tôn thương phải phau
thuat nội Ong tuy - ruột non. 31-55

8.3. Ténthương phải.phẫu thuật cat tuy.
8.3.1, Cat đuôi tuy kếtquả tot a=

"8.3.2, Cắt đuôi tuy biên chứng đò phải phẫu thuật lại, điêu trị có kết quả, thé
trạng không suy mon

61

8.3.3. Phẫu thuật cắt khôi tá tuy anh hưởng nhiều đến dinh dưỡng, thé trạng
BẤY _

8l

8.3.4. Phẫu thuật cất khôi tá tuy biên chứng dò kéo dài sau phẫu thuật, điêu trị

ít kết quả, thể trạng rất vay. suy mon
85

9. Tén thuong lach
9.1. Tôn thương rach, vỡ lách, phẫu thuật dieu trị van bao tôn được lách 21-25
9.2. Cat lách

| Nếu cit lach gay biến chứng thiêu máu thi cong lùi với tỷ lệ thiểu máu
31-35

L 10, Các tôn thương khác của hệ Tiêu hóa

_TÔ, 1. Phau thuật thăm dò 6 bụng do tôn thương hoặc lấy.dj vật
"10.1.1. Thăm dò đơn thuần hoặc lay được dị vật trong 6 bụng, không phải can

: thiệp vào các cơ quan, phủ tang

21-25
¡

10.1.2. Không lấy được di vật trong 6 bụng và không phải can thiệp vao các cơ
|

¡ quan, phủ tạng

26 -30

[10.22. Sau phẫu thuật ôỗ bụng (đã xác định tỷ lệ) nhưng có biến chứng dính tặc

thuon

61

45

y

3

7

8
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rudt ... phải phau thuật lại
10.2.1. Mô gỡ dính lần thứ nhất
10.2.2. Mô gỡ dính lân thứ hai

21-25.
-35

'10.2.3. Mô gỡ dinh từ lần thứ ba trở lên~
10.3. Phẫu thuật xử trí tôn thương ở mạc nôi, mạc treo
10.3.1. Khâu

cam
mau don thuan

10.3.2. Khâu cam mau va cat một phan mac noi

_41-45

thuật tai tạo lai thành bụng
10.4.1. Phẫu thuật kết quả tốt
10.4.2. Sau

phẫu
thuật côn sa lỗi thành bụng

10.4.3. Sau phẫu thuật còn thoát vị thành
bung

10.4. Tôn thương đo vết thương phá hủy cơ thành bụng đơn thuân, phải phẫu
\

Tỷ lệ tôn thương cơ thê do ton thương hệ tiết niệu�� sinhđục

| 21-25_-
|
-31-

. Than
1. Chan thương dung dập thận: (Đã được điều trị bảo tôn không có bien

. chứng)

¬1

1.1.1. Một thận 6 -10
1.1.2. Hai thận 11-15
1.2. Chan thương than gây xơ teo mat chức năng một thận
1.2.1. Thận bên kia bình thường, không suy thận

_

35

-_],2.2. Thận bên kia không bình thường và/hoặc suy thận: Ty lệ Mục 1.2.1 cộng
|

. lui ty lệbệnh, tật của than
1.3. Chan thương thận - Mô cat than
1.3.1. Cat bỏ một phân thận, thận còn lại bình thường

-

1.3.2. Cat bỏ một than, thận còn lại bình thường
1.3.3. Cat bỏ thận, thận còn lại có bệnh, tật: Ty lệ Mục 1.3. 1 hoặc 1.3.2 cong
lùi tỷ lệ bệnh tat của thận con lại
1.4. Dị vật trong thận chưa lay ra
1.4.1. Dị vật ở một than, chưa biến chứng

_L4.2. Di vật ở hai thận, chưa gây biên chứng
_1.4.3. Dị vật ở thận gây biên chứng: Tỷ lệ Mục 1.4.1 hoặc 1.4.2 cộng lùi tỷ lệ
biến chứng
2. Niệu quản (một bên)
2.1. Tôn thương niệu quan cat dưới 5 cm đã phẫu thuật phục hôi có kêt qua
2.2. Tôn thương niệu quản cat từ 5 em trở lên
2.2.1. Phải mô tạo hình niệu quản không có biên chứng
2.2.2. Phải mô tạo hình niệu quản có biên chứng: Tỷ lệ Mục 2.2.1 cộng lùi ty lệ
biển chứng
3. Bàng quang
3.1. Tôn thương bàng quang đã phẫu thuật kết quả tốt
3.2. Tôn thương bảng quang sau điều trị có di chứng: "hội chứng bang quang
nhỏ" (dung tích dưới 100 ml) 41-45
3.3. Tạo

hình bảng
quang mới. -45

61

4, Niệu đạo
4.1. Điều trị két quả tôt 11-15
4.2. Phục hôi không tot phải nong hoặc can thiệp tao hình lại có kêt quả 31-35

5, Tang sinh môn
| 4.3. Phục hồi không tot phải nong hoặc can thiệp tạo hình lại không có kt quả 41-45

3Ì

26 - 30
31

26

21 - 25
45

15

21-25

21-25

26 - 30

u 26

3.4. Dat dân lưu bài ang vinh viên

V

Ì

F

]

0

4

5.1, Điêu trị kêt quả têt ]
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| 5.2. Có biên chứngrò bàng quang - âm đạo hay niệu đạo, trực trảng
- §.2.1. Phau thuat kết quả tốt 11-15
5.2.2. Phải mô lại lân hai kết quả hạn ‹

chê 31 -35
¡

5.2.3. Mễ lại trên hai lan nhưng không két quả 51 -55
6. Tinh hoàn, buông trứng
6.1, "Mật một bên 11-15
6. 2.Mat cả hai bền

_�
:_ 36-40

7. Duong
7, 1. Mat một.phần dương.vật 21-25
7,2. Mat hoan toan duong vat
73, Sẹo›đương vật

7.3.1. Gây co kéo dương v:vật. 11 -15
7.3.2. Lóc da dương vật phảiphép da kết quả tốt 11-45

mot căng tay)

7.33. Loc đa dương vật phải ghép da kết quả khôngtốt _ 21

8. Cat tử cung bán phân hoặc hoàn toàn ¬
_8.1.Đãcócon 4I
_8.2. Chưacó con 51-55
9. Vu
9,1. Mat một vú

|

26 - 30
'9.2. Mat hai vú 41 -45
. 10. Ong dan tinh, vòi trứng

10.1. Dut một bên. 5-9
10.2. Dut ca hai bén
10.22.1. Đã có con l5

_

10.2.2. Chưa có con 36 - 40
11. Vét thương

â

âm hộ, am đạo va sẹo co kéo
_

11.1. Trên 50 tuôi 21

'11.2. Dưới 50 tudi 3] -35
VI. Tỷ lệ tôn thương co thể do ton thương cơ - xương - khớp %
1. Cánh tay và khớp vai
1.1, Cụt hai chỉ trên
1.1.1. Thao hai khớp tay (hoặc cụt hai bàn tay) __

82
1.1.2. Cut 1/3 trên căng tay một bên và 1/3 giữa căng.tay bén kia 83
1.1.3. Cut 1/3 giữa hai căng tay 83

Al 1.4. Cut 1⁄3 trên hai cẵng tay 84

7 c1, 1.5. Tháo hai khớp khuyu tay 85
1.1.6. Cut 1/3 giữa một cánh tay va 1/3 giữa mộtcăng tay còn lại 85
1.1.7. Cut 1/3 giữa một cánhtay va 1/3 trên một căng tay bên kia 86
1.1.8. Cụt 1⁄3 trên một cảnh

|tay một bên va 1/3giữa một căng tay còn lại
1.1.9. Cut 1/3trênmột cánh tay một bên và 1⁄3 trên một căng tay còn lại 88
1.1.10. Cut hai cánh.inh tay từ 1/3 giữa - 1/3 dưới. 89
1.1.11. Cụt hai cánh tay từ 1⁄3 trên trở lên

_

__1.1.12. Tháo hai khớp vai__

95
1.2. Cut hai chi: một.chi trên và một dưới,cùng bền hoặc khác bên

|

1.2.1. Cut một căng
t
tay và một căng chân (bât kì đoạn nào kê từ tháo khớp cô 83

tay hoặc tháo khớp cô chân trở lên)
1.2.2. Cụt 1/3 giữa một cánh tay (hoặc đùi) và 1/3 dưới một căng chân (hoặc §4

_cảng tay)
1.2.3. Cụt 1/3 trên một cánh tay (hoặc dui) và 1/3 trên một căng chân (hoặc 86

1

t]

vat

co

87

91

vai

Í

h

I
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chức năng

1.2.4. Cut 1/3 trên một cánh tay và 1/3 giữa đùi, hoặc nược lại 88
1.2.5. Cyt 1/3 trên một cánh tay và 1/3 trên một đùi 91

1.2.6. Tháo khớp vai va tháo một khớp hang cùng hoặc khác bên 95
1.3. Cụt một chỉ trên và mù một mat

SỐ

1.3.1 Tháo khớp cô tay và mù một mắt -82
1.3.2. Cut một căng tay và mù hoản toàn một mat 83
1.3.3. Cut một cánh tay và khoét bỏ một nhãn cầu lặp được mắt giả. _

84
1.3.4. Cut một cánh tay và khoét bỏ một nhãn câu không lap được mắt giả 86
1.3.5. Tháo khớp một vai và mù một mắt 87
1.3.6. Tháo khớp một vai và khoét bỏ một nhãn câu lắp được mat giá __

93
1.3.7. Tháo khớp một vai và khoét bỏ một nhãn câu không lắp mat giả 95
1.4. Tháo một khớp vai 72
1.5. Cut một cánh tay
1.5.1. Đường cat 1/3 giữa 61 -65
I.5.2.

Đường
cat 1⁄3 trên

_

66 - 70
1.6. Gay dau trên xương cánh tay (từ cô giải phẫu tro lên) ;

1.6.1. Vỡ. tiêu chỏm dau xương cánh tay hậu qua hàn khớp vai hoặc ling liêng | 41-
(chụp phim Xquang

xác định)

|_1.6.2. Can liên tot, nhưng có teo cơ và hạn chế động tác khớp vai mức độ vừa ' 21-235
1.6.3. Can liên xâu, teo co Delta, dai vai và cánh tay. hạn chế động tác khớp 31-35

|

vai nhiều
ị

' 1.7, Gay thân xuong canh tay một bên
ộ

-

1,7,1. Can liền tốt, trục thăng, không ngăn chỉ, cánh tay cir động tương đối 11- lŠ
bình thường
1.7.2. Can liên xấu. trục hơi lệch, không ngăn chi 21-25
1.7.3. Can liên xâu, trục lệch, ngăn chỉ, teo co do giảm vận động
1.7.3.1. Ngăn dưới 3 cm 26 -30
1.7.3.2. Ngăn từ 3 cm lén 31-35
1.7.4. Can xấu, hai dau gay chồng nhau 4]

|
1.8.

Gay.
dau dưới xuong canh tay một bên

_

1,8,1, Gay trên lôi cau hoặc pay gitra hai lôi câu, hạn chế g
gap.

dudi khớp khuyu 21-25
|

1.8.2, Gay như Mục 1.8.1, nhưng can liên xấu, di lệch dẫn đến hậu quả cứng,
;

hàn khớp khuyu: Apdụng ty lệ tôn thương khớp khuyu
1.8.3. Mé hoặc rạn lôi câu đơn thuân, không ảnh hưởngdến khớp
1.9. Mat đoạn xương cánh tay tạo thành khớp giả
1.9.1. Khớp gia chat 31-35 |

1.9.2.
Khớp gia lỏng 41-44

1.10. Tôn thương khớpvai một bên
1.10.1. Mức độ hạn chế các động tác ít (hạn chế | - 2/7 động tac) 11-15
1.10.2. Mức độ hạn chế các động tác rất nhiều, kèm theo tco cơ (han chế 3 - | 21-25
5/7 động tác) -

1.10.3. Cứng khớp vai gân hoàn toàn
_

-35
1.11. Cứng khớp vai hoàn toàn
1.11.1. Tư thé thuận: tư thé nghỉ - O°

_
46-50

|!

1.11.2. Tư thé không thuận: Ra trước, ra sau, giơ ngang vàlên cao - 51-55
1.12. Sai khớp vai cũ dễ tái phát (không còn điều trị hoặc điều trị không kết

|

21 -25
| quả) |

1.13. Cứng nhiều khớp lớn chỉ trên
_

13.1. Vừa cứng khớp vai vừa cứng khớp khuyu một bên ở tư thể bất lợi về
7 51-55

|
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|

2.9.3.2. Khop gia long

1,132. Cứng cát
�

"� khuỷu - cô tay 6]
2. Căng tay va kh'

"¬

2.1. Tháo một khí 6Ï
2.2. Cụt một căng lav
2.2.1. Đường cat

`^ ˆ~ 31-55|
| 22 Đường cat 1/3 trên 56-60

|
~

23. Cứng một kh'
2.3.1. Căng tay

a
: trong khoảng trên 5° đến 145° 11-15

2.3.2. Cang tay ga" ** +
+c trong khoảng trên 45° đến 90° 26 - 30

_
2.3.3. Căng tay gập - duỗi được trong khoảng 0° đến 45° 31-35

|

2.3.4. Cang
-

" Ï' *
trong khoảng trên 100° đến 150° 31 -55

24. Gay haixược
T ˆ

2.4.1. Không liên mat đoạn xương tạo thành khớp giả hai xương
241] chật 26 - 30

|

2.4.1.2. Khó 31 -35
2.4.2. Can lién đttr "ức năng.căng tay gần như bình thường 6-10

_

2.4.3. Xương liên xâu, trục lệch, chỉ ngăn dưới 3 cm 26-30 |

4.4. Xương liên xâu, trục lệch, chi ngăn trên 3 cm, ảnh hưởng đến chức năng | 31 -

_ Sắp
- ngửa cảng tay vỉ

"" ua khớp cô tav 7
2.4.5. Bon dau xương gãy dính nhau, can xâu, mất sắp ngửa căng tay, tco cơ 31-35
2.5. Gaydau dưới ca hai ›

»
tay sát cô tay

| 2.5.1. Han chế chức nang!' -ˆ-
�

tvà vừa (J đền 2/5 độngtác cô tay) 11-15
|2. 5.2. Han ché chứcnăng kh" -ˆˆ thiêu (trên 3 động tác cô tay) 21 -25
"2. 5.3. Cứng khớp cỗ tay tư thê cơ năng (0°) 21-25
2.5.4, Cứng khớp cỗ tay | hoặc ngửa tối đa 31-35
2.5.5. Cimg khớp co taytu thé con lại 26 - 30
2.6. Gay than xuongquay _

2.6.1, Can liên tét, trục thăng. không ngăn chỉ. chức năng căng tay tương đôi 6-10
bình thường
2.6.2. Can liên xau, trục lệch hoặc chi bị ngăn trật khớp quay - trụ và hạn chế : 21 -25

; chức năng sapngửa
| 2.6.3. Không liên xương hoặc mất đoạn xương tao thành khớp gia xương quay -

2.6.3.1. Khop gia chat 11-15
_
26.3.2. Khớpgiả long 21 -25
2.7. Gay dau trên xương quay có di chứng làm tro ngại gap - dudi khớp khuyu

|

21 -25
và han chế sắp, nưửa căng tay, kèm theo teo cơ !

| 2.8. Gay,dau dưới xương quay (kiêu Pouteau
- Colles) _

L2.8.1. Kết quả điều trị tôt, di chứng không đáng kế §
2.8.2. Hạn chế vận động căng tay, cô tay 1-15 |
2.9. Gay than xương trụ

|
2.9.1. Can liliên tốt, trục thăng, chức năng căng,tay không bị ảnh hưởng 6 - l0
2.9.2. Can. liên xâu, trục lệch hoặc hai đâu gay dính với xương quay làm mật | 21 -25
chức năng sap, ngừa căng tay

;

2.9.9.3. Không liên xương hoặc mat đoạn xương tạo thành khớp gia
2.9.3.1, Khop gia chat 1I1- 15

16 - 20
2.10. Gay mom khuyu xương tru gây hậu quả biến dạng khớp khuyu, cứng
khớp: Ap dụng theo ton thương khớp khuyu

uC
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2.11. Gay 1/3 trên xương trụ và trật khớp đâu trên Xương quay (gẫy kiểu
' Monteggia) dé lại di chứng cứng khớp khuyu hạn chế sap - ngửa căng tay: Áp
dụng theo tổn thương khớp khuỷu
2.12. Gay rời mom tram quay hoặc tram trụ làm yếu khớp cô tay 6-10 |

3. Bàn tay và khớp cô tay
¬.

3.1. Tháo khớp cô tay một bên 52
3.2. Cứng khớp cô tay do chân thương (các ngóntay an bình thường)

|
32.1. Cô tay ở tư thê cơ năng (02) 21 -25
3.2.2. Cô tay ở tu thé gấp hoặc ngửa tôi đa

_| 31-35
3.2.3. Cô tay ở tư thé khác (không phải tư thé cơ năng hoặc gấp,ngửa tôi đa) 26 - 30
3.3. Gay, vỡ xương hoặc trật khớp cũ khớp xuongcôtay một bên

l

. 3.3.1. Di chứng ảnh hưởng ít đến động tác khớpcô tay 1 §-9 ©

3.3.2.
Gay cửng khớp cô tay: Ap dụng theo Mục 3

|
3.4, Gay xuong ban tay
3.4.1. Gay một - hai xương ban tay, nêu ban tay không bị biến đạng và không 6-10
han chế chức năng ban tay - ngón tay

��

"3.4.2. Gay trén hai xươngban tay, hoặc trường hợp gay can xương xâu, bàn tay 16 - 20
bién dang, ảnh hưởng nhiều dén chức năng ban tay, ngón tay
3.4.3. Mat doan xuong nhiều xương ban tay làm bản tay biến dang va gay han

i
21

. chế chức năng nhiều
4. Ngón tay
4.1. Cut (mat) năm ngón tay của một bàntay
4.1.1. Cụt (mất) năm ngón tay 47
4.1.2. Trường hợp cắt rộng đên xương ban

-
30

4.2. Cụt (mat) bốn ngón của một ban tay
4.2.1. Mat ngón cái (1), ngón trỏ (II), ngón giữa (ITI) và ngón tay deo nhan 45

|

(IV): 1+
I+ HI + IV

4.2.2. Mật ngón tay cái va ba ngón khác
4.2.2.1. Mat các ngón | + II + [II ~ IV (còn lại ngón V) _ | -43
-4.2.2.2. Mat các ngón I + Il + IV + V (con lại ngón III)

-

4.2.2.3. Mat các ngón 1+ III + IV + V (con lại ngón Il)
4.2.3. Mat bon ngónI+ TH + IV + V (còn lại

ngónD 4] ~
4.2.4. Vừa bị mât bôn ngón tay vừa tôn thương (gay. khuyết.. .) từ một đến ba | 45 - 47
xương bản tay
4.3. Cut (mat) ba ngón tay của một ban tay
4.3.1. Mat ngón I và hai ngón khác

_
4.3.1.1. Mat các ngón [ + II + Il

_
4l

4.3.1.2. Mat các ngón I + II + IV
-

39
4.3.1.3. Mat các ngón I~ II - V 39

'

4.3.1.4. Mat các ngón I+ II + IV
_

37
4.3.1.5. Mật cácngónI+II~V | "¬

�

35
4.3.1.6. Mat các ngón Ï + IV - V 35
4.3.2. Mât ngón II và hai ngón khác (còn lại ngón I)
4.3.2.1. Mật các ngón H

+ III + IV
_

31

| 4.3.2.2. Mat các ngón II + 11+ V 31

|

4.3.2.3. Mat các ngón lÏ + IV + V 29
4.3.3. Mat các ngón II]+ IV + V 25

1

2

25

ta

+II

43
43

ì

Ƒ

1Ì
1

Ƒ1

4.3.4. Cắt cut ba ngón tay kèm tốn thương một đến ba xương bàn tương ứng thì,
-
được cộng thêm 4 - 6% (cộng lùi)

I

Ïn

_ 4.4. Cut (mat) hai ngón tay của một ban tay(



4.4.1. Mat ngón I và một ngón khác
4411 Viẩt ngón I vả ngón II 35
4412 Mất ngón Ï và ngón III 33
4413 Miất ngón Ï và ngón IV 32
4414 Mật ngón I và ngón V 3]
4.4.2. Mat ngón II va một ngón khác (trừngón
4.4.2.1. Mất ngón II và ngón III 25
4422 Vất ngón Il và ngón ]V 23
4423 Mất ngón [I và ngón V 21
4.4.3. Mat ngón tay III và ngón [V 19
4.4.4. Mat ngón tay II và ngón V 18
4.4.5. Mat ngón IV và ngón út V
Mat hai ngón tay kem theo ton thương xương bàn tương ứng được cộng thăng
2 - 4%vào tỷ lệ mat ngón
4.5. Cut (mat) một ngón tay

|
4.5.1. Ngón | (ngón cai)
4.5.1.1. Cứng khớp liên đốt

|

18

|

-1

4.5.1.2.Hàn khớp đốt - ban

|4 5 13 Mắt xương tạo thành khớp giảngón cái
45 14 Mất đốt ngoài (đốt hai)

Mật trọn ngón | (thao khớp ngón- bản)
4516 Mất trọn ngón I và một phan xương ban I

4.5.2. Ngón II (ngón tro)
4.5.2.1, Cứng một khớp liên dot
4.5.2.2. Cứng khớp đốt - bàn

|
4.5.2.3. Cứng các khớp liên đốt

-

4524 Mất đốt ba
_

4.5.2.5. Mat hai đốt ngoài (đốt 2 và 3)
._4.5.2.6. Mật trọn ngón II (thao khớp ngón - ban)
4527 Mat trọn ngón II và một phan xương ban
4.5.3, Ngón III (ngón giữa)

"4.5.3.1. Cứng một khớp liên đột
4.5.3.2. Cứng khứp đột � bàn
4.5.3.3.Cứng các khớp liên dot

|

4.5.3.4.
- Mật đối ba

|

4.5, 3.5. Mat hai đôt ngoài (đốt.2 và 3)
4.5.3.6. Mat trọn ngón III (tháokhớp ngón� bản)
4537 Mất trọn ngón III và một phan xương ban tương ứng
4.5.4. Ngón IV (ngónđeonhân)

:4.5.4.1. Cứng một khớp liên đốt

ứng khớp ngón ~ bàn

_
4.5.4.3. Cứng các khớp liên đột

4.5.4.4, Mat đốt ba
45.4.5. Mat hai dot ngoài của ngón IV(đốt 2 và 3)
4.5.4.6. Mất trọn ngón [V
4. 5.4.7. Mat tron ngón IV và một phan xương bàn tương ứng

Ngón V (ngón tay ut)
4551 Cimg một khớp liên dot
4.5.5.2. Han khớp đốt ngón � ban

._
4.5.5.3. Cứng các khớp liên đốt

45

15

15
15

26 - 30

12

15

16-20

10

15

4.5.4.2.C

10
15

4.5.5

3-6|

I

1Ì

§6

]

5Ì

3

97
]

3{

6
]

65

97

]t

64
Q
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54
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3{

64
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4554 Mất đốt ba
-

1-3
4.5.5.5. Mat đột hai và ba 4-5
4.5.5.6. Mất trọn ngón V (tháo khớp ngón- ban) 6-8
4.5.5.7. Mat trọn ngón V và một phân xương bàn tương ứng_ -

11-15
4.6. Cụt nhiêu ngón tay của hai bàn tay
4.6.1. Cut hai ngón I (ngón tay cái) _

36 - 40
4.6.2. Cut hai ngón II 21-25
4.6.3. Cut hai ngón II] ]ó-20_

|

4.6.4. Chan thương cắt cut hai ngón IV _ 16-20
65 Chan thương cắt cut hai ngón V 16-20

4.6.6. Cyt ngón [, ngón Il và ngón HI ban tay phải (tay thuận) và cụt ngón I, 61

ngón II bàn tay trái (tay không thuận) ;

4.7. Gay xương một dot ngón tay __
5.
Xuong

don va xuong ba vai
5.1. Gay xuong don (1/3 ngoài, giữa hoặc trong)

-

;

5.1.1. Can liên tốt, không di chứng _6- l0 -

5.1.2. Can liên xâu, gô, cứng vai và đau ảnh hưởng đến gánh. vac 16-20
5.2. Mat đoạn xương gây khớp gia xương đòn

|

16-20
3.3. Sai khớp don

-
mom

-
ba 11 -15

5.4.
Sai khớp ức - đòn

_

11-15
!

5.5. Gayxuong ba vai một bên do chân thương
5.5.1.

Gay,
vỡ hoặc có lỗ khuyétờ thân xương 6-10:

5.5.2.
Gay

vỡ ở ngành ngang 11-15 |

5.5.3. Gay vỡ phân ô khớp vai
5.5.3.1. Vỡ6 khớp vai đơn thuan, chỏm xương cánh tay không bị tôn thương 16 - 20

nhung dé lai hau qua dé trật khớp vai
__ ��

5.5.3.2. Vỡ ôô khớp kèm tôn thương chỏm gây hậu quả cứng, hàn khớp vai: Áp ị

dụng tôn thương khớp vai
-

|
6. Dui và khớp hang _ _|

6.1. Cut hai chỉ dưới |
6.1.1. Tháo hai khớp cỗ chân. |
6.].2. Cut 1/3 giữa hai căng; chân

_

___
83

6.1.3. Cut 1/3 trên hai căng chân 84

6.1.4. Tháo khớp.gôi hai bên 85

6.1.5. Cut 1/3 giữa một đùi va 1/3 giữa căng chân bên kia 85

6.1.6. Cut 1/3 trên đùi một bên va 1/3 trên một căng chân.còn lại 8ó.
6.1.7. Cyt 1/3 trên một đùi một bên và 1/3 dưới đùi còn lại __§7
6.1.8. Cut hai đùi từ 1/3 giữa 87

6.1.9. Cut hai đùi từ 1/3 trên 91

6.1.10. Cut ngang mau chuyén hai dui 92
6.1.11. Tháo hai khớpháng _

95
6.2. Cut một chi dưới và mù một mat

: 6.2.1, Cyt một căng chân và khoét bỏ một nhãn câu
_

8S

_

6.2.2. Cut một đùi và mù một mặt
_

87
-

i; 23 Tháo bỏ một khớp hang va mù một mắt
_

7
88

| 24 Cut một đùi và khoét bỏ một nhãncâu -

9
6.2.5. Tháo một khớp háng và khoét bỏ một nhãn cau lap được mat gia 9]
6.2.6. Tháo một khớp háng và khoét bỏ một nhãn câu không lắp được mắtgiả. 95

| 6.3. Tháo một khớp hang -72
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6.4. Cut một đùi
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„ 64.1. Đường cat ở 1/3giữa 65
, 6.4.2, Đường cắt ở 1/3 trên 67
. 6.4.3. Duong cắt ở ngang mẫu chuyên lớn 68 - 69

6.5. Gay đầu trên xương dui
6.5.1. Can liên tột, trục thang, nhưng có teo cơ 26 - 30

-

: 6.5.2. Can liên xâu, trục lệch, cơ teo nhiêu, chi ngăn dưới 4 cm, chức nang | 31 -35
khớp háng bị hạn chế
6.5.3. Can liên xâu, trục lệch, cơ to nhiều chỉ ngắn trên 4 cm 41 -45
54 Gay cô xương đùi gây tiêu chỏm 51

5.5. Mat đoạn xương hoặc không liên xương tạo thành khớp giả cô xương đùi
6.55.1. Khớp gia chat

_

41-45
6.5.52. Khớp giả lỏng lẻo 51

6.6. Trật khớp hang hoặc pay cô xương đùi, đã phẫu thuật thay chỏm nhân tạo 35
6.7. Gay thân xương dui ở 1/3 giữa hoặc dưới đã điều trị ôn định
6.7.1. Can liên tot. trục thăng, chức phận chi bình thường 21

6.7.2. Can liên xấu,trụclệh | 26 - 30
6.7.3. Can xâu, trục lệch, chi ngăn dưới 4 cm 31 -35

6.7.4, Can xâu, trục lệch, chi ngăn trên 4 cm 4]
6.8. Gay đầu dưới.xương đùi gân sát lôi câu sau điêu trị có di chứng hạn chế

_
vận động khớp poi: Ap dụng ty lệ cứng khớp gối Mục 7.11 trong bang nay

_
6.99,_Sai khop hang kếtquả điều trị

..6.6.9,1, Tốt. 6-10
|

6.9.2. Gây long khớp hang 21-25 |

6.10. Cứng một khớp hang sau chân thương
|
6.10.1. Chi ở tư the thang trục 7 :|

6.10.1.1. Từ 0
-

90° ¡ 21-25
_6.10.1.2. Từ 0 đến 60° ; 31-35 -

_6.10.1.3. Từ 0 đến 309
-

41-45
|
6.10.2. Chi ở tự thé veo hoặc gap kèm theo

|
6.10.2.1.Tir.0 đến 90° 3] -35

_6.10.2.2. Từ 0 đên 60° 41-45
_6,10.2.3. Từ 0 đên 30° 46 - 50
6.11. Cúứng hoàn toàn một khớp háng sau chân thương 31-55
6.12. Chan thương dé lại hậu quả cứng hai, ba khớp lớn chỉ dưới
6.12.1. Cứng một khớp háng va một khớp poi 61 -65
"6.12.2.. Cứng một khớp gôi và một khớp cô chân 41- 45
6,12.3. Cứng ba khớp lớn (háng, gối) 66 - 70

12.4. Cứng ba khớp hang. gôi và cô chân 61 -65
6. 12. 5. Cứngba khớp (gôi vả cô chân)

_

61 -65
7. Caang chân và khớpgoi
7.1. Tháo một khớp ĐÔI 61

7.2. Cut một căng chan
-

7.2.1. Cut ở 1⁄3 trên. nêu khớp gỗi bình thường _
7.2. 1.1. Lap được chân gia 51

7.2.1.2. Khônglap được chan 55
7.2.2. Cụt ở 1/3 giữahoặc dưới.|

7.2.2.1. Da lắp chân giả di lại tot . 41-45 |

_7.2.2.2. Không lắp được chân giahoặc đi chân giả dau, khó 46 - 50 |
7433. Gãy hai xương căng chân .

|

7.3.1. Can liên tốt, trục thăng. khôngngăn chỉ ¬ 16 - 20

6
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ˆ

7.3.2. Can xương xâu, hoặc can dính hai xương, căng chân bi veo và ngăn dưới | 21 -25
2cm

"7.3.3. Di chứng như Mục 7.3.2 nhưng chi ngăn từ 2 cm đến dưới 5 cm 26 - 30
: 7,3.4. Di chứng như Mục 7.3.2 nhưng chi ngăn từ 5 cm trở lên 31 -35
- 7.4. Mat đoạn hai xương chày, mác tạo thành khớp giả
- 7.4.1, Khớp giả hai xương chặt, chi ngăn dưới 5 cm 31-35
7.4.2.

Khớp giả hai xương long, chỉ ngăn trên 5 cm 41-45
` 7.5.

Gây,
thân xương chảy một chân

7.5.1. Gay thân xương chày ở bất đoạn nao, can tot, trục thăng, không ngắn. 11-15
chi

7.5.2. Gay thân xương chảy ở bất kế đoạn nào, can xấu, trục lệch. chi ngắn | 16-20
dưới 2 cm

- - -

7.5.3. Gay thân xương chày ở bat kế đoạn nao, can xâu. trục lệch. chỉ ngăn từ 2 | 21 -25
cm đến dưới 5 cm ¬ ¬
7.5.4. Gay thân xương chày ở bat kê đoạn nao, can xau, trục lệch, chỉ ngăn từ 5 | 26 - 30
cm trở lên ; -

|

7.5.5. Gay thân xương chảy đã liên nhưng thân xương có 6 khuyết lớn 21-25
7.6. Mat đoạn xương chày tạo thành khớp gia
7.6.1. Khớp gia chat 21 -25
7.6.2.

Khớp giả lỏng 31-35
7.7. Gay hoặc vỡ mâm chày
7.7.1. Điêu trị phục hồi tốt, khớp g

gôi không cứng 15

7.7.2. Di chứng cứng khớp gôi hoặc han khớp: Áp đụng tôn thương khớp
7.8. Gay hoặc vỡ lôi củ trước mâm chày

|
7.9. Gay than

xương
mác một chân

7.91.
Đường gay

ở 1/3 giữahoặc trên. can liên tốt 7
7.9.2. Gay dau trên xương mac, can xâu
7.9.3. Gay kiêu Dupuytren (dau dưới xương mác), cạn xâu
7.9.3.1. Hạn chế nhẹ khớp cô chân
7.9.3.2. Cô chân bị cứng khớp nhẹ

|

k
7.10. Mat đoạn xương mác hoặc

tháo
bỏ xương¡ mác

|

7.11. Vết thương, chân thương khớp gôi dan đên hậu quả cứng khớp|

7.11.1. Tâm vận động từ 0° dén trên 125°
7.11.2. Tam vận động từ 0° đến 90°
7.11.3. Tam vận động từ 0° đên 45°
7.11.4. Cimg khop tu thé 0°
7.12. Đứt gan bánh che đã mô khâu kết quả tốt
7.13. Chan thương cat bỏ xương bánh chè làm hạn chế chức nang khớp gôi: Ap
dụng ty Mục 7.11 trong bang này
7.14. Gây hoặc vỡ lỗi câu xương đùi dẫn đến hậu quả hạn chế vận dong khớp

¡ Apdụng tỷ lệ Mục 7.11trong bang nay
_

7.15. Tôn thương sụn chêm do chan thuong |khớp gôi
L7.15.1. Rach, đứt, trật chỗ bám hoặc gây viêm mãn

- I 16 -20
7.15.2. Neu phải cat bỏ và có hậu qua dính khớp Ap dụng tỷ lệ tôn thương
khớp gỗi Mục 7.11 trong bang này
7.15.3. Cat bo sun chém co bién chimg han chế một phan cử động gap - dudi

khớp gối: Áp dụng tỷ lệ tôn thương khớp gối Mục 7.11 trong bang này
7.16. Dị vật khớp gôi
7.16.1. Dị vật năm trong bao khớp hoặc bao hoạt dịch ảnh hường ít đến chức

năng khớp gối

I-15
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7.16.2. Di vat nam trong khc khớp làm ảnh hưởng đến vận động, đi lại 21-25
7.17. Tên thương đứt đây chăng khớp. gội
7.17.1. Dut dây chang chéo trước hoặc sau được điều trị phục hôi tot 1I- 15

7.17.2. Dirt dây chăng chéo trước hoặc sau được điều trị phục hôi không tốt | 21 -25
_
hoặc không được điều trị 7

7.17.3. Din dây chang ngoài khớp đã điêu trị phục hôi tốt 6-10
7.17.4. Đứt dây chăng ngoài khớp đã điều trị phục hôi không tốt hoặc không | 11 - 15

_
được điều trị

i Ghi chú: thương gay Xương nêu có tôn thương mạch máu, dây thân kinh
được cộng lùi tỷ lệ nhưng tổng tỷ lệ % phải thấp hơn so với cắt bỏ đoạn chi
tương ứng

¡ 8. Bàn chân và khớp cô chân
8.1. Tháo khớp cô chân một bên 45

: 8.2, Thao khớp hai cô chân. 81

8.3. Cat bó nửa trước ban chân (tháo khớp các xương bàn hay thu thuật 35

__Lisfranc)
8.4. Cat bỏ giữa ban chân còn dé lại chỗ chóng gót (thủ thuật Chopart, Ricard 4I
hay Pirogoff)
8.5. Chan thuong khớp.cô chân dan dén hậu quả cứng khớp
8.5.1. Cứng khớp ở

tư thể cơ năng (09) 21

8.5.2. Cứng khớp ở tư thé bat lợi cho chức năng |khớp cỗ chân 31

8.6.6. Din g
L gân gót (gânAchille)

' 8.8.6. 1. Da noi lai,khong ngăn gân 11-15
8.6.2. Gan bi ngan sau khi nôi, ban chan nga về phía trước 21-25

_~

8.6.3. Khéng nôi lại kịp thời đề cơ dép co lại thanh một cục. đi lại khó khăn | 26 - 30
8.7. Cat bỏ hoàn toàn xương gót 31-35

| 8.8. Gay hoặc vỡ xương gót
8.8.1. Vỡ tước một phân phía sau xương gót 6-10

8.8.2. Vỡ than xương got có anh hưởng: đến di lai, lao động 11-15
8. 8.3. Gay góc Boehler (phan Thalamus của xương got) làm sập vòm bàn chân, | 21 -25

lai kho va dau
8.9. Cat bo xương. sên 26 - 30

|

8.10.
Gay xuong sén lam ban chan bién dang, di laikhó 16 - 20

8.11, Gâyxương thuyền 6-10
8.12. NO xươnghộp_ II -15
§.13. Gẫy/vỡ nhiễu xương nhỏ giữa ban chân dẫn đến hậu quả cứng/hàn khớp | 16-20.
ban chân:

:_8.14. Tôn thương mat cá chân |
L8, 14.1. Khôngảnh hưởng khớp 6 - I0
8, 14, 2. Gây cứng khớp cô chân: Áp dụng tỷ lệ cứng khớp cỗ chân
8. 15. Gây hoặc mat đoạn một xương ban của bàn chân
8. 15, 1. Can liên tốt, ban chan không biến dang, không anh hưởng dén đi đứng -5
8.15.2. Ban chan bien dang va trở ngại đên việc đi đứng, lao động 11-15|
8.16. Gay hoặc mat doan nhiéu Xương bản cua một bàn chân
8.16.1.Gay hai xương ban, can liên xâu hoặc mất đoạn hai xương bản 16 - 20
8.16.2. Gay trên hai

,xương
bàn hoặc mat đoạn xương làm bàn chân biên dạng | 21 -25

gay trở ngại nhiều đến việc đi đứng. lao động -

|

8.17. Manh kim khí năm trong khe khớp co chan (chảy - got- [6 - 20

|

8.J8. Còn nhiều mảnh kim khí nhỏ ở phân mêm gan bàn chân hay găm ở
xương bàn chân ảnh hường; đến di lại, lao động
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18.1. Co đưới 10 manh nhỏ

50

||

-8.18.2. Có từ 10 mảnh trở lên 16 -20
. 8.19. Bong gân khớp cô chânđiều trị lâu không khỏi l6 - 20

|

8.20. Viêm khớp cô chân mãn tính sau chân thương trật khớp, bong gân cô | 16- 20
chân
9. Ngón chân

_ -

'

9] Cụtnăm ngónchn 26 - 30
'

9.2. Cut bôn ngón chân
i 9.2.1. Cut bonngón Il + II + IV + V (còn lại ngón I) _

[6 - 20
¡ 22 Cut bon ngón I + II + 1V (còn lại ngón ut) 21-25
|

9.2.3. Cut bon ngón I + II + II + V (còn lại ngón IV) 21-25[
24 Cut bon ngón Ï + II + IV + V (còn lại ngón III) 21-25

9.3. Cụtba ngón chân
9.3.1. Cyt ba ngó nhưng không mắt ngón chân là TH- 15

32 Cyt ba ngón trong đó có ngón chân | |

9.4. Cut hai ngon chan
-

9.4.1. Cut hai ngón III ~ TV hoặc hai ngón IN +V hoặc hai ngón [V + V |
9.4.2. Cut ngón II và một ngón khác (trừ ngón chân 1) _

11-5
i 9.4.3. Cut ngón chân I và một ngón khác 16 - 20
9.5, Cụt ngón chân Ï

_ -15 -

9.6. Cụt một ngón chân khác 3-5
9.7. Cut đột ngoài của một ngón chan | (đâu ngón chân) _6- l0
9.8. Cut đôt ngoài của ngón chân khác> (đầu ngón chân)- _

1-3
' 9.9. Cut hai đột ngoài của một ngón chân khác 2-4
| 9.10. Cứng khớp liên đột ngón chân |

9.10.1. Tư thê thuận � 3-5
9.10.2. Tu thé bat lợi 7-9 |

9.11, Cứng khớp đốt - ban của ngón chân I 7-9
9.12. Cứng khớp - ban hoặc các khớp liên dét với nhau của một ngón chân
khác
9.12.1. Cứng ở tư thé thuận

_

9.12.2. Cứng ở tự the bat lợi về chức năng 4-5
_
9.13. Gay xương một đốt ngón chân 1

|

10. Chậu hông
10.1.

Gay gai chau trước trên
_

6-10
10.2. Gay mao chau

: 10.3. Gay một bên cánh chậu. Lồ - 20
10.4. Gay xương chậu kiểu.Malgaigne dan dén méo khung chau
10.4.1. Nam giới hoặc phụ nữ không còn sinh đẻ 31-35
10.4.2. Phụ nữ trong độ tuôi sinh đẻ 41-45
10.4.3. Người ở độ tuôi vị thành niên hoặc người già | 41-45
10.5. Gay ụ ngôi (gây ra mat đôi xứng eo dưới) 16 - 20
10.6. Gay ngành ngang xương mu ¬

10.6.1. Gay ở một bên 11 - 15

10.6.2. Gay cả haibên 16 - 20
10.7. Gay 6 chảo (Cotyle) khớp hang ca cung trước lẫn cung sau gây di lệch, | 21-25
làm

lỏng khớp (dễ trật khớp háng)
10.8.

Gay xương cụt không tôn thương thân kinh 3-5
10.9. Gay xương cùng khong|16n thuong than kinh 3-7
11. Tôn thương cột sông không gây tôn thương thân kinh
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Ton thương cột sông cô

-_11,1,1, Tên thương bản lễ cỗ - lưng 26 - 30
11.1.2. Tôn thương đốt sống C¡ và C2 31 -35
11.1.3. Xep, viêm dính khớp các đốt sông cô do chân thương

i 11.1.3.1. Xp, viêm dính một - hai đốt sông cô, đau vừa, han chế một phan | 31 -35
động tác cô - đầu (Gấp- dưỗi, nghiêngtrái, phải và xoay từ 0 đến 20°)
1.1.3.2. Xẹp. viêm dinh trên hai đốt sông cô, đau nhiều, trở ngại đến vận động

|

41-45
cô đầu ẹTrên 20° ở tất cả các động tác)
11.2. Tôn

¡Thương
cột sông lưng- that lưng

11.2.1.
Gay, xep

thân một đốt sông 21-25_
11.2.2. Gay, xẹp thân hai hoặc ba dot sông trở lên
11.2.2.1. Xẹp thân hai đột sông _

26-30
-

1.2.2.2. Xep ba dat sống ¬ 36 - 40 |
11.2.2.3. Xẹp trên ba đốt sông CỐ

¡

11.3. Gay, vỡ mom gai
11.3.1, Của một đốt sông |
11.3.2. Của hai hoặc ba đột sông - 16-20|
11.3.3. Của trên ba đốt sông -

26-30
|

11.4. Gẫy. vỡ mỏm bên m
11.4.1. Của một đột sông 3-5
11.4.2. Của hai hoặc ba đốt sông 11-15
11.4.3. Của trên ba đốt sông 21-25
11.5. Viêm cột sông dinh khớp do chân thương cột sông
11.5.1. Dinh khớp cột sông giai đoạn | ¬ 21-25
11.5.2. Dinh khớp cột sông giai đoạn _ � w |

41-45
11.5.3. Dinh khớp cột sông giai đoạnlI�I1 �_

6] -65
: 11.5.4. Dinh khớp cột sông giai đoạn IV

__

81

11.6. Trượt thân dot sông, thoát vị đĩa đệm
11.6.1. Trượt một ô không tôn thương thân kinh 21-25
11.6.2. Trượt nhiêu tâng không ton thương thần kinh 31-35
Ghi chú: Tén thương xương, nêu có biểu hiện loãng xương kém theo thì được
cộng 5 - 10% (cộng lùi) (loãng xương do liệt thần kinh gây giảm vận động, do

: cô định xương kéo dài, không tính loãng xương do
nổiVIL. Tỷ lệ ton thương cơ thé do tôn

.
thương phân mềm và bỏng %

1. Sẹo vết thương phân mềm và sẹo bỏng ảnh hưởng đến chức năng đa và thâm

mẻ _

1.1. Seo vết thương phan mềm va sẹo bỏng không ảnh hường đến điều tiết: Từ 3

dién tich co thé
2. Seo vùng mặt, . CÔ diện tích từ 1 5% đên 3% diện tích cơ thê J1 -lŠ
3. Seo vùng mặt, cô diện tích từ trên 3% diện tích cơ thetro lên 16 - 20

Sẹo ở các vùng da hở khác diện tích trên 1% diện tích cơ thể gây rôi loạn 2

_
sắc 16 ảnh hưởng thầm mỹ

|

2. Seo vết thương phân mềm và sẹo bỏng ảnh hưởng chức năng da, các cơ

- quan liên quan và thâmmỹ_
2.1. Seo vùng.đâu - mặt - cô
2.1.1. Sẹo vùng đa đầu có tóc
2111 Nhiễu sẹo vùng da đâu (từ năm sẹo trở lên) và đường kính của mỗi vết 3-5

]Ì]

C

41-45

106(

¢]

seo dưới 2 em
. 2.1.1.2. Seo vùng da đầu đường kính trên 5 cm hoặc nhiều seo vùng da dau (từ
năm seo trở lên) và đường kính của mỗi sco từ 2 đến 5 cm

4

u

97

}
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chimg dau dau

2.1.1.3. Lột hoặc bỏng nửa da đầu hoặc bỏng rộng hơn nửa da đầu đã được |
26-30

phẫu thuật tạo hình có biểu hiện dau, gây rụng tóc sau chắn thương kém thco dị.

2.1.1.4. Lột đa đâu toàn bộ hoặc vết thương bỏng rộng hơn nửa da đầu sẹo

T

dính, tóc không mọc lại được phải mang tóc giả kém theo di chứng đau đầu :
2.1.2. Seo vùng mặt -

2.1.2.1. Seo đường kính dưới 5cm. mặt bién dang it có anh hường rõ đến thấm
�

1) - 15
7 my
"2.1.2.2. Seo đường kính 5 em đến ]0 cm, co kéo biến dạng mặt vừa, ảnh hưởng 21-25vừa đến thâm mỹ

K

¡ 2.1.2.3. Sẹo đường kính trên 10 cm, co kéo biến dạng mặt nặng, ảnh hưởng 31-35
|

nang dén tham my
2.1.3. Seo vùngcô "

|

2.1.3.1. Hạn chê vận động có mức độ nhẹ (không cokéo và biến dạng) hạn 5-9 ..

ngừa hoặc quay cô |. |
| 2.1.3.2. Han chê vận động cô mức độ vừa. hạn chế ngửa, quay cô |

11-15
i 2.1.3.3. Hạn chế vận động

cô

cô mức độ nặng (sẹo dính căm - cô - ngực). mât
|

21-25
|

ngửa, quay cô : |

Ghi chú: Các đối tượng là diễn viên, giáo viên. nhân viên dịch vụ giao tiếp,
nam, nữ thanh niên chưa lập gia đình ... ty lệ được cộng thêm 5 - 10% (cộng

©

ị

lùi)

|
2.2. Seo vùng lưng - ngực- bụng: lỗi, dính, co kéo, phi đại

|

|
2.2.1. Diện tích sco từ 6% đến 8% diện tích cơ thé 11-15 .

2.2.2. Diện tích seo từ 9% đến | 1% điện tích cơ thể 16 -20
2.2.3. Diện tích sẹo vùng lưng - ngực - bung từ 12% đến 17% diện tích cơthê _. 21 -25
2.2.4. Diện tích seo vùng lưng - ngực - bụng từ 18% đến 27% điện tích cơ thé 26 -30

' 2.2.5. Diện tích sẹo vùng lưng - ngực - bụng từ 28% đên 35% diện tích cơ thé 31 -35
- 25 Diện tích seo vùng lưng ngực - bụng từ 36% diện tích cơ thé trở lên 46 -50
_

Ghi chú:
__

+ Nếu điện tích sẹo chiếm từ 20% điện tích cơ thé trở lên ảnh hường điều tiết
được cộng 10% (cộng lùi)
- Tổn thương mat núm vú ở nữ giới dưới 55 tuổi thi được cộng lùi với tỷ lệ mat
vú
2.3. Sẹo một bên chỉ trên: gây tôn thương thân kinh hoặc ảnh hưởngđến chức
năng vận động của khớp: Áp dụng Bàng tỷ lệ tôn thương cơ thẻ do tôn thương
Xương so va hệ Than kinh và/hoặc tổn thương hệ xương - khớp
2.4. Sco một bên chi dưới gây tôn thương thân kinh hoặc ảnh hưởng, đến chức
năng vận động của khớp: Áp dụng Bảng tỷ lệ ton thương cơ thé do tôn thương
Xương sọ và hệ Thân kinh và/hoặc tôn thương hệ xương - khớp _

Ghi chú: thương trong Mục 2.3 và 2.4 có diện tích sẹo trên 1% diện tích
cơ thê được cộng 2% đối với vùng đa kín, và 5% đổi với vùngda hở (cộng lùi).
2.3. Sẹo vùng tang sinh môn � sinh dục: Ap dụng Bang ty lệ thương cơ thẻ
do tồn thương hệ tiết niệu

-
sinh dục

3. Rôi loạn trên vùng sẹo
3.1. Các vết loét, vết dé không liên do rỗi loạn dinh dưỡng vùng sẹo _

3.1.1. Đường kính vet loét dudi_1,5 cm 1-2
3.1.2. Đường kính vet loét từ 1,5 em đến dưới 3 cm_
3.1.3. Đường kính vệt loét từ 3 cm đến đưới 5 cm 6-10 _

3.1.4. Đường kính vet loét từ 5 đến 10 cm 16 - 20
3.1.5. Đường kính vết loét trên 10 cm 21-25

31-35

che

lôn

ton

-at }2

2
2

2
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3.2. Bỏng buốt. seo lỗi, sẹo đôi màu, sẹo 6 -10
| Ghi chú: Nếu đo nguyên nhân thần kinh: Ap dụng Bang tỷ lệ tôn thương cơ thé
do tôn thương xương sọ vàhệ thần kinh

| 4. Manh kim khi ở phân mém
_
4.1, Còn mảnh kim khi khng đề lại di chứng 1-3
4.2. Vét thương phân mém còn manh kim khí gay ảnh

|

hưởng chức năng, chức
phận của bộ phận mang mảnh: Ty lệ được tính theo di chứng chức năng của cơ

_quanbộ phận đó.
_

3. Tônthương móng tay, móng chân

Móng tay hoặc móng chan bị đổi mau, sẵn sùi có vẫn ngang dọc hoặc viêm Ị

quanhmóng điều trị không kết quả haytái phát (một chi)
3.1.1. Từ một dén ba móng 1-4 |

5.1.2. Từ bon dén năm móng __ 6 - 10

5.2. Cut, rungmóngtayhoặc móng 2 chân của một chi
5.2.1. Từ một đếnbamóng 6 -10
5.2.2. Từ bon đến nămmóng 11-15

¡ VILL Ty lệ ton thương cơ thédo tên thương cơ quan thị giác %
Tôn thương hai mat anhhudng đến thị lực.__

1.1. Căn cứ vào thị lực, ap dụng Bảng tỷ lệ tôn thương cơ thê do giảm thị lực vi
_
tồn thương cơ quan thị giác

122. Mat chức nang hai mat (thị lực từ sáng tôi âm tinh đến đêm ngón tay từ 3m | 81 -85
i trở xuống)
|_1.3. Một mat khoét bỏ nhãn câu, một mat mat chức năng 87
1.4. Mù tuyệt đôi hai mắt (thị lực sáng tôi âm tính) 87
1.5. Một mat khoét bỏ nhãn câu (không.lắp được mat giả), một mặt mat chức | 88 - 89

năng
1.6. Khoét bỏ hai nhân cau lắp được mắt giả 0]

-

1.7. Khoét bỏ hai nhân câu không lap được mất giả 95

_
2. Tôn thươngmộtnmắt ảnh hưởng dén thị lực_

2,1. Căn cứ vào thị lực, áp dụng Bảng tỷ lệ tôn thương cơ thé do giảm thị lực vi !

thương cơ quan thị giác _ _ _

['2.2. Mù một mặt (mat con lai binh thường), nêu chưa khoét bỏ nhãn câu 4]
2.3. Khoét bỏ nhãn câu, lắp được. mắtgiả 51

- 2,4. Đã khoét bo một nhãn câu, không lap được mắt giả (đo biển dạng mi, cạn 55
cùng dé, vỡ thành xương hốc mắt), ảnh hưởng thâm mỹ_
3. Đục nhân mặt do chân\thương
3.1. Chưa mô: Căn cứ vào thị lựccáp dụng Bảng tỷ lệ tôn thương cơ thé do

giảm thị lực vì tôn thương cơ quan thị ø| và cộng lùi
3.2. Đã mô: Căn cứ vào thị lực áp dụng Bảng tỷ lệ tôn

thương
cơ thé vi giảm .

thị luc do tôn thương cơ quan thi giác và cộng lùi 10% vì mat điêu tiết sau mô
¡

nhưngkhôngđược quá 41% một mắt
4. Tônthươngngoài nhãn câu (một mat)
4.1. 1. Tac lệ đạo. rò lệ đạo

_

41,I.1. Tắc (đã hoặc chưa phẫu thuật) 6 -10
c4, 1.2. Rò lệ đạo
4, ‡.2.1. Đã

phẫu
thuật kếttquả tốt 6- 10

4.1.2.2. Đãphau thuật kết quả không t6t hoặc chưa phẫu thuật 11-15
4.2. Khuyêt xương thành hoc mắt 11- 15

L

4.3. viêm xương thành hốc mat
-

11 - 15

| 4.4. Seo co kéo hở mi 11-15_

viem

to1

10%

Ro

{

ì

Ì]

|Ì7

1
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|

5. Tôn thương chức năng thị giác do tôn thương thân kinh chỉ phối thị giác
5.1. Mù não chân thương một mắt hoặc hai mắt (tôn thương trung khu thân
kinh thị giác nằm ở thuỷ hâm được xác định bằng chân đoán hình ảnh): Ty lệ
theo Bảng tỷ lệ tôn thương cơ thê đo ton thương cơ quanthị giác
5.2. Thị trường thu hẹp (do tôn thương não vùng,châm trong chân thương)
5.2.1. Thị trường còn khoảng 30° xung quanh điểm cô dịnh

5.2.1.1. Thị trường thu hẹp ở một bên mat ; . 6-10|
5.2.1.2. Thị trường thu hẹp cả hai bên mat

|

21-
5.2.2. Thị trường còn khoảng 10° xung quanh điểm có

5

định

5.2.2.1. Ở một bên mặt ; 21-25
5.2.2.2. Ở cả hai mat | 61-6§
5.3. Am điểm trung tâm

-

5.3.1. Am diém ở một bên mat
| 21-25

5.3.2. Am điêm ở cả hai mat -4§
5.4. Bán manh (do tôn thương ởgiao thoa thị giác)

�_

5.4.1. Bán manh van git được sức nhìn (thị lực trung tâm)
5.4.1.1. Bán manh cùng bên (phải hoặc trải) 26 - 30

5.4.1.2. Bán manh khác bên phía mũi ;
"21-25

5.4.1.3. Bán manh khác bên phía hai thái dương _
61-65 '

5.4.1.4. Ban manh góc 1/4 trên ;
11-15

5.4.1.5. Bán manh góc 1/4 dưới _
21-25

5.4.1.6. Ban manh ngang trén . „11-15
3.4.1.7. Bán manh ngang dưới 36 - 40

_ 3.4.2. Bán manh kem theo mật thị lực trung tâm một bên hay cả hai bên: Tỷ lệ

theo Bang tỷ lệ tên thương cơ thé do tn thương cơ quan thị giác nhưng tối đa

không quá 81%
5.5. Song thị ;

5.5.1. Song thị ở một mat ; 1] -15
5.5.2.

Song thi
ca hai mat 21-25

5.6. Rồi loạn sac giác và thích nghỉ bóng tôi 1-15
|

5.7. Sup mi một mặt (do tôn thương dây thân kinh số IID
5.7.J. Do 1: Sup mi che giác mạc > 2 mm: Căn cứ vào thi lực áp dụng Bảng ty
lệ tổn thương cơ thê do tôn thương cơ quan thị giác, cộng lùi 5% do ảnh hưởng

|

thâm mỹ
5.7.2. Độ 2: Sup mi che giác mạc đến trên đông từ: Căn cứ vào thị lực, ap dung
Bang ty lệ tồn thương cơ thé do tôn thương cơ quan thị giác, cộng lùi 5% do
ảnh hưởng thâm mỹ
5.7.3. Độ 3: Sup mi che giác mạc qua bờ động tử phía dưới: Căn cứ vào thị lực,
áp dụng Bảng ty lệ tổn thương cơ thé do tôn thương cơ quan thị giác, cộng lùi
10% do ảnh

hưởng
thâm mỹ

5.8. Dinh mi câu không còn khả nang phục hồi: Căn cứ vào thị lực áp dụng
. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thé do tồn thương cơ quan thịgiác và cộng lùi 5% -

¡

10% do ảnh hưởng thâm mỹ và khô mắt không phục hỏi
5.9. Liệt điêu tiết và liệt cơ co dong tử "
5.9.1. Một bên mat 11-15

| 5.9.2. Cả hai mat = 21-25.
"5.10. Rung giật nhãn câu đơn thuần
5.10.1. Rung giật ở một mat

=�
6-10 |

5.10.2. Rung giậtca hai mat 11 -15 |

25

fẠ

I{

4

Ì

|
5.11. Liệt một hay nhiêu dây thân kinh vận động nhãn câu (đây số Hil nhánh

Ỉ
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vận động nhãn cau; số IV; số VI): Ap dụng Bang ty lệ tốn thương cơ thé do tốn
|thương xương sọ và hệ thần kinh

|

5.12. Tôn thương nhánh 1 dây thân kinh sô V: Áp dụng Bảng tỷ lệ tôn thương
cơ thé do tổn thương ương so và hệ than kinh
5.13. Viêm giác mạc: Can cứ vào thị lực áp dụng Bang tỷ lệ tôn thương co thé
do tén thuong coquan thị giác. Ty lệ tổn thương cơ thé do giảm thị lực tối da

không quá 45% cộng cả ty lệ 6 Mục 5.12
5.14. Teo dây than kinh thị giác (dây thân kinh số II): Căn cứ vào thị lực áp

_

dung Bang tỷ lệ tôn thương cơ thé do tôn thươngcơ quan thị giác
- 6, Tên thương võng mạc: Căn cứ vào thị lực áp dung Bang ty lệ tôn thương cơ
thé do giảm thị lực vì tôn thương cơ quan thị giác
7. Sẹo giác mạc: Căn cứ vào thị lực áp dụng Bảng tỷ lệ tôn thương cơ thê do tôn

thương cơ quan thị ggiác và cộng thêm (cộng lui} 5% - 10%
Tôn hai môi trường trong suột (thủy dich - thủy tinh dịch)

8.1.Chân thương nhãn cầu còn dị vật nội nhãn không thé lây được gây chứng
mặt bị nhiễm đông hoặc sắt
8.2. Tô chức hóa dịch kính
Mục 8: Căn cứ thị lực, áp dụng thị lực tính theo Bảng tỷ lệ tôn thương cơ thê

'

do tôn thương cơ quan thị giác và cộng lùi 5% - 10% vì nguy cơ ảnh hưởng thị

C

)y

lực và kích thích viêm lâu dai

R

TY LỆ TON THƯƠNG CƠ THE DO GIẢM THỊ LUC Vi TON THUONG
CO QUAN THI GIAC

Giao điểm của 2 trục tung � trục hoành là tỷ lệ % tồn
thương

cơ thê
chung

của 2 mắt do

giảm thị lực (sau khi đã được chỉnh kính). Thi lực của mỗi mắt được biểu diễn trên 1 trục

(trục tung hoặc trục hoành) phan ra các độ 8/10� 10/10 (bình thường), 7/10 � 6/10 (giảm rất

nhẹ), 5/10, 4/10 ... đến sáng - tối âm tính. Thị lực đếm ngón tay 3m trở xuống được coi là mù.

Thi lực 10/10 | 7⁄10 dưới
|

ST
S10 610 510,410

2/10
|

1/10
|

1/20 lino | oO

10/10-810| 0 s | 8 |u| 14 | 17421 | 25
|

31 41.
710-610 5 , 8 | 11. 14! 17 | 21 | 25 | 31 | 35 | 45

5/10 =8 |
11 | 14 | 1?

|

| 25 31 | 35 | 41 51

4/10 14 | 17 | 21 | 25 | 31 35, 41 | 45 55

-310 14 | 17 21 |25., 31 35 | 41 45 51 61
|

17 | 21 | 25 | 31
j

35 ¡ 41 | 45 | 5L | 55 | 65

1/10 21 25 | 35 | 41 | 45
|

51 | 55 | 61 71

__

1⁄20 25 31 135,41) 45 | 55 | 61 7 81

dưới 1/20 31 35 | 41 | 45. 51 | 55
;

61 | 71
_

8l 85

ST (-) 41 45 | 51 | 55 61 | 65 71, 8l 85 87

IX. Tỷ lệ tồn thương ¢
cơ thể doton thương răng- ham -

mặt 3%

1. Xương ham, gò má, cụng tiép và khớp thái đương - hàm
6- 10. 1.1, Gay xương hàm trên; gãy xương ham dưới; gãy xương go má, cung tiếp can

| tốt, không ảnh hưởng chức năng |

10

3/10

21

2/1

31

51

l

0
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1.2. Gay xương ham trên hoặc xương hàm dưới can xau, gay sai khớp căn 21-
1.3. Gay cả xương hàm trên và xương hàm dưới can tốt -16-20
1.4, Gay cả xương ham trên và xương ham dưới can xấu, gây sai khớp căn 31-35
1.5. Gay xương gò má cung tiếp can xâu 16 - 20

1.6. Mất một phân xương hàm trên hoặc một phân xương hàm dưới từ cành cao 31 -35
tro xuống (đã tính cả tỷ lệmắt răng) _ _

1.7, Mất một phần xương hàm trên và một phần xương hàm dưới từ cành cao trở
|

xuống (đã tính cả ty lệ mất răng)
1.7.1. Cùng bên 41-45
1.7.2. Khác bên 21-55

-

1.8. Mắt toàn bộ xương hàm trên hoặc xương hàm dưới 6l |
1.9. thương xương hàm, khớp thái đương ham gây dính khớp hạn ché há

|

miệng
1.9.1. Từ 1,5 đến 3 cm 21-25
1.9.2. Đưới 1,5 cm 36

-

40
|

2. Răng (tính cho răng vĩnh viễn)
2.1. Mật một răng

[

1.8. Nghe kém nặng hai tai

2.1.1. Mat răng cửa, răng nanh (sô 1, 2, 3)
2.1.2. Mat rang ham nhỏ (s(số 4, 5) 1,25

|
2.1.3. Mat rang ham lớn số 7 1,5

|

2.1.4. Mat rangham lớn số 6 2.0
2.2. Mat từ 2 đến 8 răng ở cả hai ham thi tinh ty lệ theo Mục 2.1

Ghi chú: Nếu không lắp được răng giả tỷ lệ nhân đôi.
¡ Nếu đã lắp răng giả, ty lệ tính bằng 50% mat răng
-_2.3. Mat từ 8 đến 19 răng ở cả hai hàm l5-l§

�_|

2.4. Mất toàn bộ một hàm hoặc mật từ 20 răng trở lênở cả hai hàm 21-25
2.5. Mat toàn bộ răng hai hàm
3. Phan mém

| Khuyet hông
lớn ở xung quanh héc miệng, tôn thương mũi, má nhưng chưa được | 51 -55

_ phẫu thuật tạo hình làm trở ngại đến ăn, uống, nói _�
-4. Lưỡi "|

4.1. Mất một phân nhỏ đâu lưỡi, ảnh hưởng đếnăn, nói 6- 10

4.2. Mat một nửa dén hai phân ba lưỡi ¬ 3]- 35
4.3. Mat ba phân tư lưỡi, kê từ đường gai chữ V trở ra (còn gốc lưỡi) 51-55
5. Tôn thương hệ thong tuyến nước bọt. -

5,1. Gây hậu quả khô miệng
5.2. Gây

rò
kéo dai 26 - 30

X. Tỷ lệ ton thương cơ thể do ton thương tai -mai-hong %
|

1, Tai
_

_
1.1. Nghe kém hai tai

¬.

1.1.1. Nghe kém nhẹ hai tai 6 -10
1.1.2. Nghe kém nhẹ một tai � trung bình một tai -20
1.1.3. Nghe kém nhẹ một tai

� nặng một tai
-

21-25
1,1,4, Nghe kém nhẹ một tai

-

- qua nặng một tai
-

26 - 30
: 1,1,5, Nghe kém trung bình hai tai |
1.1.5.1. Mức độ 1 (thiểu hụt thính lực từ 36 đếnlên 45%) 21-25-
1.1.5.2. Mức độ II (thiêu hụt thính lực từ 46 đến 55%) 26-30
1.1.6. Nghe kém trung bình một tai- nghe kém nang một tai 31-35�|
1.1.7. Nghe kém trung bình một tai � nghe kém rất nặng một tai 36-40

-

|

25

Tôn

3]

l6

)

3

(

Ìt

2
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_

2.4.2. Mat khứu giác hoan toàn một bên
- Ty lệ được cộng lùi từ 5 đên 10% đôi với những nghệ dac biệt sử dụng khứu giác
. (sản xuât nước hoa, hương liệu. nâu ăn....)

|1.1.8.1. Mức độ I (thiéu hụt thính lực từ 56 đến 65%) _
41-45 |

1.1.8.2. Mức độ II (thiểu hụt thính lực từ 66 đến 75%) 46 -50 -
1.1.9. Nghe kém nặng một tai - Nghe kém quá nang một tal 31-55

1.10. Nghe kém qua nang hai tai
A. 1.10.1. Mức độ I (thiệu hụt thính lực từ 76 đến 95%) 61-65

_ |
4.1.10.2 Mức độ II (thiểu hụt thính lực 100%) 71

"1.2. Nghe kém một tai

c1,2.1, Nghe kém nhẹ một tai 3

c1 .2.2.Nghe kém trung bình một tai 9
1 .2.3, Nghe kém nang mot tai

_

11-15
"| 2.4, Nghekém quá nặng một tai 16 - 20
"1.3. Seo thủng màng nhĩ hay sẹo xơ dính màng nhĩ do sóng nô làm giảm sức.
nghe. Xác định ty lệ theo mức độ nghe kém
1.4. Viêm tai giữa mạn tính sau chân thương sóng nỗ gây ton thương tai giữa |

Ty lệ theo sức nghe và cộng thêm từ 5 đến 10 % (cộng lùi) tuỳ theo viêm tai giữa ;

|
một bên hay hai bên, có kèm theo cholesteatome cộng thêm từ 11 đến 15% (cộng !

|

- lùi):

Vệt thương vành tai

5.1. Mat một phân một vành tai hoặc sẹo co ram một vành tại 5-9
¡

1.5.2. Mat hoàn toàn một vành tai 16 - 20

15.3. Mat
b

hoàn toàn hai vành tai 26 - 30
1,6, Sẹo chít hẹp ông tai

_|

1.6.1. Seo lam hep ông tai một bên (han chẻ âiam thanh) -6 |
1.6.2. Seo làm hepông tai hai bên II - l5
1.6.3. Nếuống tai bị bít kín tý lệ tính theo mức độ nghe kém cộng lùi ty lệ ông tai
bị bit
1.6.4. Nếu ống tai bi bít kin gây viêm ông tai ngoài thì cộng từ 5 đến 7% ở từng
bẻn tai (cộng lùi)
1.7. Vỡ xương đá không dé lại di chứng 16 - 20
1.8. Vỡ xương đá đề lại di chứng: Ty lệ Mục 1.7 cộng tỷlệ đi chứng (cộng lùi)
2.Mũixoang -
2.1. Khuyét mũi a l

.
2.1.1. Khuyết một phan mũi ảnh hưởng ít thâm mỹ 5-9,
2. 1.2. Khuyết một phần mũi có chỉ định ghép da 11-15
2.1.3, Khuyết một phan mũi có chỉ định ghép da và sụn 21-25
2.1.4. Khuyet nửa mũi 31-35

- 2.1.5. Khuyết hoàn toàn mũi 41-45
2.2, Seo chit hep 16 mũi (do chan thuong) anh hưởng đến thở
2.2.1. Seo chit hẹpmột lỗ mũi 6-10

. 2.2.2. Seo bit ca một lỗ mũi 16-20

|

2.2.3. Sẹo chít hẹp hai lỗ mũi, ảnh hướng nhiêu đến thở, ngửi 26 - 30
. 2.2.4, S¢o bit hoan toan ca hai lỗmũi

|
phải thở bang mém 36-40

_

: 2.3. Ton thương tháp mũi (Gay, sập xương sôngmii,veo vách ngăn)
- 2.3.1. Khôngảnh hưởng đến chức nang thờ và ngửi 6-10 |
2.3.2. Anh hường nhiều đếntthở và ngửi 26 - 30

Rôi loạn khứu giác một bên
2.4.1. Rồi loạn khứu gác một bẻn 6-

|
.

-15

51

]

Ï

t
}

kì

kin

20

2.4
10
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2.5. Viêm mũi teo (Trĩ mũi)
2.5.1. Viêm mũi teo một bên mũi

|.2.5.2. Viêm mũi teo hai bên mũi
16-20 |
31-35

2.6. Chan thương xoang
2.6.1. Vỡ ran hay lún thành xoang ham hoặc:xoang trán không di lệch "1-15
2.6.2. Mat một phân hay vỡ di lệch thànhxoang ham hoặcxoang trán "16-20
2.6.3. Chân thương phức hợp mũi - sàng (vỡ ín mũi - sảng - bướm) cộng lùi với
các tôn

thương phôi hợp đi kẻm của các cơ quan khác
-40

2.7. Chan thương sọ - mặt (tang trên, giữa, dưới) theo tỷ lệ tôn thương các chức

nang liên quan
. 2.8. Viêm xoang sau chan thương
2.8.1. Viêm đơn xoang
2.8.1.1. Một bên [6-10 |

2.8.1.2. Hai bên 11-15
2.8.2. Viêm đa xoang
2.8.2.1. Một bên 16 - 20

2.8.2.2. Hai bên
2.8.3. Viém xoang con dj vat nam trong xoang (chua lay ra được hoặc mé không
lay ra được) hoặc có lỗ rò: Ty lệ Mục 2.8.1 hoặc 2.8.2 cộng lùi 5%

26-30
-

3. Họng
3.1, Seo làm hẹp họng, hạ họng ảnh hưởng dén nuốt nhẹ (khó nuột chất đặc) 11-15
3.2. Seo lam hep hong, ha hong ảnh hưởng khó nuốt.(khó nuốt chất lỏng)
3.3. An qua ông thông dạ day (sonde) hoặc phải mở thông da day do không ăn

được qua đường họng

26-30

71-75

3.4. Mat vị giác: Ap dụng Bang tỷ lệ ton thương cơ thé do tôn thương xương sọ
và hệ thần kinh
4. Thanh quản
4.1. Rồi loan tiếng nói do ton thương của thanh quản - họng hoặc các cơ vùng cỗ

4.1.1. Nói khó
4.1.1.1. Nói khó mức độ nhẹ (câu ngan)
4.1.1.2. Nói khó mức độ vừa (từng tiếng) '26 -30

16 -30

4.1.1.3. Nói khó mức độ nặng (không rõ tiếng) 41-45

6

4.1.2. Không nói được phải giao tiếpbăng hình thức khác
4.2. Rồi loạn giọng nói (do tôn thương nội thanh quan �đây thanh)

61

_ 4.2.1. Nói khan giong 11-15

_
4.2.2. Nói không rõ tiếng 21-25

_4.2.3, Mat tiếng

0)

41-45

3

- Ghi chú: Ty lệ được cộng lùi thêm 10% đối với những nghề hoạt dong giao tiếp
hàng ngày chủ yếu bằng tiếng nói (ca sĩ, diễn viên, phát thanh viên, giáo viên.

_
nhạc công bộ hơi...)

-

4.3. Rồi loạn hô hap (khó thở thanh quản) �

- 4.3.1. Kho thở nhẹ (chỉ xuất hiện khi hoạt động gang sức đặc biệt).
: 4.3.2. Khó thở vừa (trung bình: khó thở xuất biện khi gang sức nhẹ)

21-25
41-45

-_ 4.3.3. Khó thở nặng (khó thở thường xuyên, ké ca khi nghỉ ngơi)
4.3.4. Phải mở khí quản vĩnh viễn

61
-

65
8l
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Những trường hợp đặc biệt:

1. Trường hợp bị dính các khớp ngón tay (trừ ngón cái và ngón trỏ) và các
khớp ngón chân (trừ ngón cái) thi số tiên bồi thường chỉ bằng 50% số tiền bồi

thường quy dinh trong trường hợp cụt ngón đó.

2. Trường hợp. mat han chức năng của từng bộ phận hoặc hỏng vĩnh viễn
chỉ được coi như mat bộ phận đó hoặc mat chi.

3. Trường hợp trước khi xảy ra tai nạn, người bị tai nạn chỉ còn một mắt và
nay mat nốt mặt lành con lại thì được coi như mất hoàn toàn hai mắt.

4. Trường hợp người bị tai nạn bị nhiều hơn một loại thương tật thì số tiên
bồi thường sẽ là tông số tiền bồi thường cho từng loại thương tật. Tổng số tiền
bồi thường sẽ không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định.

5. Những trường hợp thương tật không được liệt kê trong Bảng quy định trả
tiền bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mang sẽ được bồi thường theo tỷ lệ
trên cơ sở so sánh tính nghiêm trọng của nó với những trường hợp khác có trong
Bảng hoặc được căn cứ vào kết luận của Hội đồng giám định y khoa.

6. Nạn nhân bị chết nhưng không xác định được tung tích hoặckhông có
người thừa kế hợp pháp thì số tiền bồi thường căn cứ chỉ phí thực tế cần thiệt dé
mai tang và phục vụ cho việc lưu trữ tìm tung tích nạn nhân. Tổng số tiền bồi

thường không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định.



Phu luc VI
BAOCAO DOANH THU PHI BAOHIEM BAT BUỘC
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TRONG HOẠTĐỘNG DAUTƯXÂYDỰNG
(Ban hành kèm theo Thông tư sô 50/2022/TT-BTC

ngày 11 tháng 8 năm 2022 cua Bộ trưởng Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm:
- Ky báo cáo: quý/năm từ đến

Don vị tinh: dong
|

Phí nhận tái
|

Phí nhượng Giảm,
: _ |[Phíbảo|

bảohiểm | taibaohiém
| pnoạn

|

Phí bảo

STT| Loại sản phẩm bảo hiém hiểm .
|
hiém

k Trong| Ngoài | Trong | Ngoài | phibao| ......
goc . . . ‹ sả giữ lại

nước
|
nước

|

nước
|
nước

|
hiểm

9) =

, . . , > (3)~ (43>(tj (2) (3) t4) (5) (6) 7) f8)
L5) (6)

N Y
(7) fŠ)

Bảo hiểm bắt buộc công trình
l ¬.Ắ&

trong thời gian xây dựng
Bảo hiểm bat buộc trách

2 nhiệm nghệ nghiệp tư vân
trong hoạt động đâu tư xây
dựng

bạ Lá TY

Bảo hiém bat buộc doi với
3 |người lao động thi công trên

công trường
Bao hiểm bắt buộc trách

4 |nhiệm dân sự đôi với bên thứ
ba

Tong

Chúng tôi xin dam bao những thông tin trên là đúng sự thực.

, Ngày thang nam
NGƯỜI LAP BIEU
(Ky và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ky và đóng dau)

1
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Phu luc VII
BAO CAO BOI THUONG BẢO HIEM BAT BUỘC
TRONG HOATĐỘNG BAU TUXÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Thông tư sô 50/2022/TT-BTC
ngày 11 tháng 8 năm 2022 cua Bộ trương Bộ Tai chính)

- Tên doanh nghiệp bao hiém:
- Báo cáo quy/nam: từ đên

Đơn vị tinh: dong
ae «p de

Bồi |

Chibồi thường|
hu

|

Chỉbôi
vi a gee thường thường
› nhận tái bảo thường `

- __
|thường hiểm nhượng tai bao thuộc

từ dự
STT| Loại sản phầm bao hiém bảo hiém trách phòng

hiếm Trong | Ngoài | Trong | Ngoài | nhiệm
dao

gốc Í độngnước
|
nước

|
nước

|

nước
| giữ lại lớn

� :
(8)- (3)~

f1) 2) (3) (4), (6) (Œ?)
' (4J~(5) - (9)

(6)-(7) -

Bảo hiểm bắt buộc công
'

� |trình trong thời gian xây, |

Bảo hiểm bat buộc trách

2
nhiệm nghề nghiệp tư vấn
trong hoạt động đâu tư xây
dựng
Bao hiểm bat buộc đối với
|người lao động thí công
trên công trường
Bảo hiểm bắt buộc trách

4 nhiệm dân sự đối với bên
thứ ba

_ Tông |

Chúng tôi xin dam bao những thông tin trên là đúng sự thực.

,ngay tháng năm
NGƯỜI LAP BIẾU NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ky và ghi rõ họ tên) (Ký và đóng dâu)

b

{3}

dưng

]1



(Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2022/TT-BTC
ngày l1 thang 8 năm 2022 cua Bộ trưởng Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bao hiém:
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Phụ lục VHI
BAO CAO KET QUÁ KINH DOANH BẢO HIEM BAT BUỘC

TRONG HOAT DONG DAU TU XAY DUNG

!
hiểm (1)=(6)+(7)+(8)
động kinh doanh bao!

Ting

teyt
(adj

~ td) ~

- Báo cáo năm: Từ đến

Đơn vị tính: dong
Bao hiém

|

Bảo hiểm
|

Bảohim
_�

Bao
. h

TT Chỉ tiêu báo cáo bắt buộc bắt buộc bat buộc
hiểm bat

công trình trách đôi với buộc
trong thời nhiệm người lao trách
gian xây nghề động thi nhiệm
dựng nghiệp tư

| công trên dân sự
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I |Doanh thu thuần hoạt

-
Phi bao hiểm góc (đã trừ

: các khoản giảm trừ)
:
Phí nhận tái bảo hiém (đã

' trừ các khoản giảm trừ)
Tang(+)/giam(-) dự phòng
phí bảo hiểm goc và nhận
tái bảo hiểm
Phí nhượng tái bảo hiém
(đã trừ các khoản giảm trừ)
Tăng(+)/giảm (-) dự phòng
phí nhượng tái bảo hiém
Doanh thu phí bảo hiểm
thuần (6)=()+(2+G)-4#@G)
Hoa hông nhượng tái bảo
'hiém (đã trừ các khoản

giảm trừ và chưa được
¡ hưởng)
.

Thu khác hoạt động bảo

¡
hiểm

Il Chi phi hoạt động kính
doanh bảo hiểm (II) = (9)
� (10) + (11)� (12) + (13)
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'Chi bồi thường bảo hiểm

gốc và nhận tái bảo hiểm
(đã trừ các khoản thu giảm
chi)
Thu bôi thường nhượng tái :

bao hiém
Tang (~)/giảm (-) dự phòng
boi thường bảo hiểm gốc va

;

nhận tai bảo hiểm
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12 Tăng (�)/giảm (-) dự phòng
boi thường nhượng tái bảo
hiém

| dao động lớn
Tang (*)/giảm (-) dự phòng

Chi hoa hồng bảo hiểm gốc
và nhận tái bảo hiểm (đã trừ
các khoản giảm trừ và chưa
được phân bô)
Chi quản lý hoạt động kinh
doanh bảo hiém

|

Chi khác hoạt động kinh.
doanh bảo hiểm

Lợi nhuận thuần hoạt
!

động kinh doanh bảo |

hiểm (IH) = (1) - (ID) .. Lb --

Chúng tôi xin dam bao những thông tin trên là đúng sự thực.
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