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Lao Động Người Nước Ngoài Bị Xác Nhận Nhiễm COVID-

19, Giải Thích Quyền Lợi Thanh Toán Bảo Hiểm Lao Động 

Quyền lợi yêu cầu thanh toán bảo hiểm lao động của người được bảo 

hiểm thuộc bảo hiểm lao động không khác nhau do bởi khác quốc tịch. Lao 

động tham gia bảo hiểm lao động, trong thời gian nộp bảo hiểm mà bị xác 

nhận nhiễm COVID-19, có thể đăng ký thủ tục thanh toán bảo hiểm lao 

động tại Đơn vị mua bảo hiểm trong thời hạn còn hiệu lực 5 năm theo quy 

định: 

I. Thanh toán chi phí thương tật của bảo hiểm lao động 

(I) Trường hợp người được bảo hiểm của bảo hiểm lao động do bị xác 

nhận nhiễm COVID-19 phải “nằm viện”, không thể làm việc, khiến 

cho không thể lĩnh nhận số tiền lương vốn có, mà đang phải điều trị, 

thì kể từ ngày thứ tư nằm viện không thể làm việc, có thể đăng ký 

thanh toán chi phí thương tật phổ thông của bảo hiểm lao động. 

(II) Trường hợp được Chính quyền huyện (thị), thành phố trực thuộc đưa 

vào “địa điểm kiểm dịch tập trung” hoặc “khách sạn phòng dịch loại 

tăng cường” để tiến hành kiểm tra, điều trị, cũng có thể đăng ký. 

(III) Thủ tục đăng ký: 

1. Đơn đăng ký thanh toán chi phí thương tật của bảo hiểm lao động 

và hóa đơn thanh toán. 

2. Bản chính Giấy chẩn đoán thương tật. Nếu là trường hợp tại điểm 

(II) nêu trên, vui lòng cung cấp Giấy thông báo điều trị cách ly 

do Chính quyền huyện (thị cung cấp) 

3. Bản photo thẻ cư trú, hộ chiếu hoặc Giấy phép xuất nhâp cảnh 

của người được bảo hiểm. 

II. Thanh toán chi phí mất năng lực lao động của bảo hiểm lao động 
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(I) Người bảo hiểm nhiễm bệnh sau khi được điều trị, triệu chứng cố 

định, tiếp tục điều trị vẫn không thể hy vọng đạt hiệu quả điều trị, 

sau khi được Bệnh viện có ký kết bảo hiểm y tế toàn dân chẩn đoán 

là mất năng lực lao động vĩnh viễn, phù hợp quy định tiêu chuẩn 

thanh toán chi phí mất năng lực lao động của bảo hiểm lao động, 

thì có thể yêu cầu thanh toán chi phí mất năng lực lao động phổ 

thông của bảo hiểm lao động. 

(II) Thủ tục đăng ký: 

1. Đơn đăng ký thanh toán chi phí mất năng lực lao động của bảo 

hiểm lao động và hóa đơn thanh toán. 

2. Giấy chẩn đoán mất năng lực lao động của bảo hiểm lao động. 

3. Trường hợp được kiểm tra y học, nộp thêm Báo cáo kiểm tra và 

hình chụp có liên quan. 

4. Bản photo thẻ cư trú, hộ chiếu hoặc Giấy phép xuất nhập cảnh 

của người được bảo hiểm. 

III. Thanh toán chi phí tử vong của đích thân người được bảo hiểm của 

bảo hiểm lao động 

(I) Người được bảo hiểm tử vong do nhiễm dịch, người thừa kế có thể 

yêu cầu thanh toán chi phí tử vong của đích thân người được bảo 

hiểm của bảo hiểm lao động. 

(II) Thủ tục đăng ký: 

1. Đơn đăng ký thanh toán chi phí tử vong của bảo hiểm lao động 

và hóa đơn thanh toán. 

2. Giấy chứng nhận khai tử hoặc Giấy chứng nhận khám nghiệm tử 

thi của Kiểm sát viên. 

3. Bản photo thẻ cư trú, hộ chiếu hoặc Giấy phép xuất nhập cảnh 

của người được bảo hiểm. 



移工確診 COVID-19，勞保給付權益說明 -越南文版 

3 

 

4. Người thụ hưởng đích thân qua Đài Loan đăng ký lĩnh nhận, phải 

kèm theo Giấy chứng nhận quan hệ thân thuộc, bản photo hộ 

chiếu, thẻ cư trú của người thụ hưởng; trường hợp không có thẻ 

cư trú, thì phải nộp kèm bản photo Giấy phép xuất nhập cảnh 

(vui lòng đóng dấu Đơn vị mua bảo hiểm tại bản photo, chứng 

nhận khớp với bản chính). 

5. Khi người thụ hưởng ở nước ngoài không thể qua Đài Loan lĩnh 

nhận chi phí thanh toán, thì người thụ hưởng có thể đề xuất Đơn 

ủy quyền và kèm theo giấy tờ tùy thân, Giấy chứng nhận quan 

hệ thân thuộc, ủy quyền lĩnh nhận hộ, hoặc chuyển khoản vào tài 

khoản của người thụ hưởng ở nước ngoài. 

6. Giấy ủy quyền và giấy tờ tùy thân phải bao gồm bản gốc và bản 

dịch tiếng Trung (các văn bản tiếng Anh của Giấy chứng nhận 

khai tử và Giấy chứng nhận quan hệ thân thuộc đủ để nhận dạng, 

thì có thể miễn kèm theo bản dịch tiếng Trung), gửi cho Văn 

phòng Đài Bắc tại nước ngoài nghiệm chứng, trường hợp bản 

dịch tiếng Trung chưa được nghiệm chứng, thì phải chứng nhận 

bởi Tòa án hoặc công chứng viên. Khi điền Đơn đăng ký, “Họ 

tên người đăng ký” phải điền thông tin của người thụ hưởng, cột 

“Người đăng ký ký tên” do người được ủy quyền ký tên, đóng 

dấu. Nếu người được ủy quyền là Đơn vị mua bảo hiểm, thì đóng 

dấu Đơn vị mua bảo hiểm và người phụ trách. 

(III) Thứ tự người nhà yêu cầu lĩnh nhận: 

1. Hôn phối và con cái 

2. Cha mẹ 

3. Ông bà 

4. Cháu được nuôi dưỡng 
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5. Anh chị em được nuôi dưỡng 

IV. Khi đăng ký thanh toán chi phí tai nạn nghề nghiệp tại Cục chúng tôi, 

ngoại trừ các văn bản được nêu tại các hạng mục trên ra, yêu cầu ghi 

rõ nội dung công việc, nguyên nhân mắc bệnh và quá trình mắc bệnh, 

đồng thời cung cấp thông tin chứng minh liên quan (ví dụ: thông tin 

tiếp xúc với người nhiễm bệnh, văn bản khoanh vùng thông báo Cơ 

quan có thẩm quyền Y tế, kết quả kiểm tra PCR v.v…); trường hợp đã 

được Cục chúng tôi thẩm tra tổng hợp đối với tình hình riêng của người 

bệnh và mối quan hệ nhân quả trong công việc, là có thể nhận định là 

tai nạn nghề nghiệp. 

 

～Cục Bảo hiểm Lao động – Bộ Lao động quan tâm đến bạn～ 


