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Thông tin về lao động nhập cư 
Ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2015 

Thông tin về lao động nhập cư (viết tắt là MIN) mang đến thông tin cập nhật về vòng đăng ký thứ 2 
dành cho người lao động nhập cư ngành ngư nghiệp ở 22 tỉnh ven biển, quy trình nhập cư của người 
lao động trong ngành công nghiệp chế biến hải sản, các khoản trợ cấp mới theo Đạo Luật An Sinh Xã 
Hội (Số 4), qui trình bổ nhiệm những người lao động nhập cư làm kĩ thuật viên ngành hằng hải trên 
các tàu đánh cá. Thông tin này cũng cập nhật Biên Bản ghi nhớ về Hợp Tác Lao Động giữa Thái Lan 
và Việt Nam. 

1. Vòng Đăng Ký thứ 2 dành cho những người lao động trong ngành ngư nghiệp ở 22 Tỉnh 
Ven Biển (Nghị quyết Chính Phủ ban hành ngày 3 tháng 3 năm 2015) 

Cục Việc làm và Bộ lao động Thái Lanmới đây đã mở lượt đăng kí thứ hai cho những người lao động 
trong ngành ngư nghiệp đến từ Campuchia, Lào và Miến điện tại các Trung Tâm Dịch Vụ Một cửa ở 
22 tỉnh ven biển của Thái Lan trong các ngày từ mùng 2 tháng 11 đến ngày 30 tháng 1 năm 2006.  

Lệ phí 

1) Kiểm tra sức khỏe        500 bạt 
2) Bảo hiểm y tế        1,600 bạt 
3) Đơn xin việc (100 bạt) và Giấy phép lao động (900 bạt)  1,000 bạt 
4) Thủ tục đăng kí       80 bạt 

Tổng  3,180 bạt 

Để thêm thông tin, truy cập www.doe.go.th hoặc gọi đến Sở Lao động đường dây nóng 1694. 

 

2. Quy trình đăng kí cho người lao động nhập cư trong ngành chế biến hải sản 

Vào ngày 10 tháng 11 năm 2015, Chính phủ đã phê chuẩn đề nghị của Bộ Lao Động tiến hành quy 
trình đăng kí nhập cư cho những người lao động nhập cư (đến từ Miến điện, Lào và Cămpuchia) trong 
ngành chế biến hải sản để giải quyết tình trạng thiếu lao động trong ngành. Nghị quyết chính phủ ủy 
nhiệm cho Bộ Lao động tiến hành quy trình đăng kí nhập cư cho những người lao động nhập cư cùng 
người thân của họ (tuổi dưới 15) ở 22 tỉnh ven biển ngoại đô và thủ đô Băng cốc. Lượt đăng kí mới sẽ 
kéo dài 90 ngày và những người lao động được đăng kí sẽ được phép làm việc ở Thái Lan trong vòng 
1 năm. 
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3. Luật An Sinh Xã hội (Số 4), B.E.2558 (2015) đã có hiệu lực vào ngày 20 tháng 10 năm 2015 

Luật An Sinh Xã hội (Số 4) đã có hiệu lực ngày 20 tháng 10 năm 2015. Luật được sửa đổi đã bổ 
sung quyền lợi cho những người có bảo hiểm, đặc biệt nhằm nâng cao tính minh bạch và mức độ tin 
cậy trong việc quản lý QUỸ, cụ thể như sau: 

Các khoản trợ cấp bổ sung1: 

Khoản trợ cấp Điều kiện và trợ cấp trước đây Điều kiện và trợ cấp theo Luật sửa 
đổi năm 2015 

Tiền hưu dành cho 
những công dân 
không phải người 
Thái 
 
 
 
 

Một người có bảo hiểm được quyền 
nhận tiền hưu nếu người đó (nam/nữ) 
đóng phí hơn 180 tháng.  

Một người có bảo hiểm quốc tịch không 
phải người Thái sẽ nhận được một toàn bộ 
tổng tiền hưu đã được tích lũy khi người đó 
không còn trong diện được bảo hiểm và 
người đó mong muốn rời Thái Lan (quy 
định đóng phí 180 tháng không áp dụng 
cho người có bảo hiểm quốc tịch không 
phải người Thái.) 

Trợ cấp cho người bị 
thương tổn không 
nghề nghiệp hoặc bị 
ốm.  
 
 

Phí bảo hiểm bao gồm chi phí khám và 
điều trị bệnh tật, nằm và điều trị bệnh tại 
bệnh viện; tiền thuốc và các thiết bị y tế, 
phí cứu thương hoặc vận chuyển dành 
cho bệnh nhân, cùng nhiều chi phí cần 
thiết khác.  

Những khoản trợ cấp bổ sung bao gồm:  
- Kiểm tra sức khỏe 
- Phòng bệnh  
- Tiền trợ cấp cho các thương tổn 

trong khi chữa bệnh  

 Trợ cấp Thất nghiệp 
 
 
 
 
 

 Những người có bảo hiểm được nhận 
tiền trợ cấp thất nghiệp đúng vào hoặc 
sau ngày thứ 8 bị thất nghiệp (chỉ trong 
trường hợp đã chấm dứt công  việc) 

 Khoản trợ cấp thêm sẽ bao gồm các khoản 
chi nhận được trong trường hợp cấp 
cứu/thiên tai: Những người có bảo hiểm sẽ 
nhận được tiền trợ cấp khi những người 
chủ lao động tạm thời ngừng công việc kinh 
doanh trong thời điểm cấp cứu/thiên tai. 

Trợ cấp sinh con   Những người có bảo hiểm được có thể 
nhận được trợ cấp sinh con tối đa 2 lần. 

 Trợ cấp sinh con bao gồm việc chi trả lệ 
phí liên quan đến sinh con.  

Trợ cấp con cái 
 
 

Đối với trẻ nhỏ dưới 6 tuổi, những người 
có bảo hiểm được nhận trợ cấp, tối đa 
là 2 đứa, cùng một thời điểm.Trợ cấp 
này chỉ dành cho con cái chính thống 
của người có bảo hiểm. 

Đối với trẻ nhỏ dưới 6 tuổi, khoản trợ cấp 
mới sẽ mở rộng chi trả cho 3 cháu cùng 
một lúc. Trợ cấp ưu tiên dành cho cả con 
cái không chính thống. 

Trợ cấp thương tật  
 
 
 
 

Định nghĩa trợ cấp thương tật được đề 
cập trong Bộ Luật nhằm “mở rộng phạm 
vi áp dụng đối với những người lao 
động không có khả năng làm việc”.  

Định nghĩa mới đề cập thêm về khả bị 
thương tật làm giảm khả năng của người 
được bảo hiểm để lao động.  
(Để nhận được khoản trợ cấp này, người 
được bảo hiểm phải có khả năng lao động, 
nhưng do bị tàn tật, nên họ bị hạn chế về 
năng lực đến mức không thể làm việc được 
như bình thường.   

 

                                                            
1 Luật sửa đổi áp dụng cho người lao động có quốc tịch Thái Lan và các quốc gia khác. 
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Khoản trợ cấp Điều kiện và trợ cấp trước đây Điều kiện và trợ cấp theo Luật 
sửa đổi năm 2015 

 
 
 
 
 
Trợ cấp ma chay 
 
 

Nếu người nhận bảo hiểm đóng quỹ quá 
36 tháng, người đó (nam/nữ) sẽ được 
nhận khoản tiền là  3 lần của 50% tiền 
lương hàng tháng  
Nếu người được bảo hiểm đóng quỹ hơn 
120 tháng người đó sẽ nhận được 
khoản trợ cấp là 10 lần của 50% tiền 
lương tháng. 

Cùng chung điều kiện, người được bảo 
hiểm sẽ nhận được 4 lần của 50% tiền 
lương tháng.  
Cùng chung điều kiện, người được bảo 
hiểm sẽ nhận được 12 của 50% lương 
tháng. 

Trợ cấp thương tổn do 
hành vi cố ý gây ra 
 
 

Các khoản trợ cấp không chi trả cho 
những tổn hao, thương tật, bệnh tật 
hoặc tử vong có chủ tâm gây ra bởi 
chính người có bảo hiểm hoặc một 
người khác mà có sự tán thành của 
người có bảo hiểm. 

Mở rộng khoản chi trả cho những tổn 
hao, thương tật, bệnh tật hoặc tử vong 
có chủ tâm gây ra bởi chính người có 
bảo hiểm hoặc một người khác mà có 
sự tán thành của người có bảo hiểm. 

 

Quản lý Quỹ 

Bộ Luật An Sinh Xã Hội (Số 4) chỉ rõ quy trình tuyển chọn và tiêu chí hợp lệ dành cho “Ủy Ban An Sinh 
Xã Hội”, theo đó 7 trong số 15 thành viên sẽ do chủ lao động tuyển chọn và 7 người khác do những 
người có bảo hiểm chọn, đảm bảo cân bằng về giới tính, và có sự tham gia của những người thiệt thòi 
và bị tàn tật. Ủy bản giữ nhiệm kỳ 2 năm, Thư kí thường trực của Bộ Lao Động làm chủ tọa. 

Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và Trật tự Xã Hội đã ban hành pháp lệnh số 40/2558 theo Mục 44 của 
Hiến pháp tạm thời, bổ nhiệm một Ban an ninh xã hội mới, một Ban y tế, và một Ủy ban quỹ bảo hiểm. 
Pháp lệnh đã được công bố trên Tờ báo Royal Gazette vào ngày 08 Tháng 11 năm 2015 và có hiệu 
lực ngay sau đó. Các Ủy ban mới  này sẽ có nhiệm kỳ là 2 năm. 

Đạo luật cũng thiết lập một Ủy ban Kiểm toán để theo dõi việc sử dụng Quỹ và đưa ra các yêu cầu 
khắt khe về trình độ và kiểm tra kiến thức chuyên môn bắt buộc (đặc biệt là về các vấn đề tài chính) 
cho các thành viên tiềm năng của Ban An ninh xã hội. Đạo luật  mới miễn thuế cho các nhà tuyển 
dụng trong các tình huống khẩn cấp/ thảm họa dựa vào các khoản đóng góp bắt buộc của họ. Đạo 
luật cũng yêu cầu Chính phủ phải trả tiền bảo hiểm cho những người đóng bảo hiểm tự nguyện (tức là 
những người không đăng kí đóng bảo hiểm thông qua chủ lao động). 

4. Những người lao động nhập cư có quyền làm công việc của những kĩ thuật viên hàng hải 
trên tàu đánh cá 

Vào ngày 20 tháng 7 năm 2015, Sở Lao Động ban hành thông báo cho phép những người lao động 
nhập cư làm công việc của những kĩ thuật viên hàng hải, nhằm giải quyết tình trạng thiếu lao động 
trong ngành ngư nghiệp. Thông báo có tính thực thi đối với tất cả lao động nhập cư có giấy tờ, gồm có 
những người nhập cư đã được đăng kí được phép cư trú và làm việc tạm thời ở Thái Lan; là những 
người đã hoàn thành NV; và gồm những người lao động nhập cư sắp tới đang đến Thái Lan thông 
qua Biên Bản ghi nhớ (MOUs). Tuy nhiên, những người lao động nhập cư trong ngành ngư nghiệp 
(chủ sở hữu thẻ màu hồng) được quyền nộp đơn chỉ sau khi Thông báo của Văn Phòng Thủ Tướng 
có hiệu lực. Thông báo đã được Chính Phủ phê chuẩn theo nguyên tắc vào ngày 13 tháng 10 năm 
2015, và bây giờ hiện đang được Hội Đồng Nhà Nước xem xét. 
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Đối với người lao động nhập cư theo Mục 13(2) trong Đạo Luật về Lao Động nước ngoài B.E.2551, ví 
dụ là những người được phép tạm thời lưu trú và làm việc ở Thái Lan, Thông báo của Văn Phòng Thủ 
Tướng đã chỉnh sửa, đang trong tiến trình nêu rõ “kỹ thuật viên hàng hải” là một vị trí công việc mà 
người lao động nhập cư có thể đảm nhiệm. Những người lao động nhập cư này bắt buộc phải có bằng 
cấp về kĩ thuật viên hằng hải do Cục Hằng Hải cấp, coi đó làm giấy tờ cần thiết trong bộ hồ sơ xin viêc 
(bằng cấp này không nhất thiết yêu cầu đối với những lao động nhập cư đã hoàn thành NV hoặc tuyển 
lựa thông qua tiến trình MOUs), 

Thông báo cũng được thực thi đối với những người lao động nhập cư có giấy tờ và những người sắp 
tới Thái Lan theo tiến trình MOUs. Tuy nhiên, những người lao động nhập cư trong ngành ngư nghiệp 
(chủ sở hữu thẻ màu hồng) được quyền nộp đơn chỉ sau khi Thông báo của Văn Phòng Thủ Tướng 
có hiệu lực. Thông báo đã được Chính Phủ phê chuẩn theo nguyên tắc vào ngày 13 tháng 10 năm 
2015, và bây giờ hiện đang được Hội Đồng Nhà Nước xem xét. 

Tất cả công nhân nhập cư có đầy đủ giấy tờ đến từ Căm pu chia, Lào và Miến điện có quyền nộp đơn, 
có chút khác biệt nhỏ về quy trình và lệ phí như sau: 

- Những người di cư có giấy tờ: lệ phí là1,100 Bạt (gồm có 100 Bạt lấy mẫu đơn thay đổi2 

công việc và 1,000 Bạt là lệ phí thủ tục mỗi lần có sự thay đổi về chủ lao động). 

- Những người di cư trong tương lai (chỉ có quyền qua đường MOU): ldệ phí là 3,100 Bạt 

(100 Bạt làm thủ tục xin giấy phép lao động và 3,000 Bạt cấp ggiấy phép lao động). Quy định 

này dành cho công việc làm kĩ thuật viên hằng hải. 

- [ Đang chờ Thông Báo của Văn Phòng Thủ Tướng] Những người di cư đã đăng kí đợi xác 

minh quốc tịch (có thẻ hồng): lệ phí là 1,100 Bạt (gồm có 100 Bạt lấy mẫu đơn thay đổi công 

việc và 1,000 Bạt là lệ phí thủ tục mỗi lần có sự thay đổi về chủ lao động) 

Để biết thêm thông tin, hãy liên lạc với Văn Phòng Quản Lý Người lao động nước ngoài, Sở Lao 
Động, theo số ĐT.02-245-2476, 02-245-1730, hoặc liên lạc với các Văn Phòng Lao Động Cấp Tỉnh ở 
22 tỉnh ven biển. Để biết thêm thông tin về tập huấn và quy trình cấp chứng chỉ, hãy liên lạc với các 
Văn Phòng Cục Hàng Hải địa phương. 

5. Biên bản ghi nhớ (MOU) về Hợp tác Lao Động giữa Thái Lan và Việt Nam. 

Thái lan và Việt Nam đã kí một Biên Bản Ghi Nhớ về Hợp tác Lao động và một Thỏa thuận về Tuyển 
dụng lao động vào ngày 23 tháng 7 năm 2015, nhân chuyến viếng thăm của Thủ Tướng Việt Nam 
sang Thái Lan. Vào tháng 11 năm 2015, Bộ Lao Động Thái Lan tiến hành bàn bạc với Hiệp Hội Ngư 
Nghiệp Quốc Gia Thái Lan và Hiệp Hội nhà Thầu của Thái Lan để quyết định cơ cấu và cách thức 
nhập khẩu lao động thông qua tiến trình MOU. 
                                                            
2 2Những quy định về người lao động nhập cư thay đổi công việc/nhà tuyển dụng vẫn giữ nguyên 
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Vào ngày 10 tháng 11 năm 2015, Chính Phủ đã ban hành chỉ thị hướng dẫn người lao động nhập cư 
quốc tịch Việt Nam, đang ở Thái Lan, đăng kí để nộp đơn xin thị thực và mua bảo hiểm y tế cũng như 
nộp đơn xin giấy phép lao động thời hạn 1 năm. Thông tin như sau: 

1. Thời gian lưu trú kéo dài cho phép là 30 ngày ở Thái Lan từ 1-30 tháng 12 năm 2015. 
2. Những người xin việc được tiếp nhận và tuyển chọn tại nhiều cơ quan ở các tỉnh trong 30 

ngày dưới sự giám sát của Chính Phủ. 
3. Quy trình hợp lệ xin giấy phép lao động dành cho người xin việc. 
3.1 Người xin việc phải có giấy phô tô bản gốc hộ chiếu của mình. Nếu bị mất, người xin việc cần 

phải: 
3.1.1 Nộp đơn xin hộ chiếu mới tại Đại Sứ Quán Việt Nam ở Thái Lan, 
3.1.2 Sau khi nhận được hộ chiếu mới, người xin việc sẽ phải xin bản phô tô con dấu thị thực 

trong hộ chiếu cũ ở Vụ Nhập Cư để minh chứng là mình đến Thái Lan một cách hợp pháp. 
Quy trình này sẽ hoàn thành theo khung thời gian yêu cầu (từ ngày 1-30 tháng 12 năm 
2015) 

3.2 Lần cuối người xin việc vào Thái Lan hợp pháp phải trước ngày 10 tháng 8 năm 2015.  
3.3 Khoảng thời gian hợp lệ được lưu trú tại Thái Lan kết thúc trước ngày 1 tháng 12 năm2015.  
3.4 Người xin việc thành công được phép làm việc 1 năm ở diện lao động nội địa, làm công việc 

chân tay trong ngành xây dựng hoặc ngành ngư nghiệp, và ở trong nhà hàng.  
3.5 Người xin việc phải có thông tin về Bên thuê lao động hiện tại.  
3.6 Bên thuê lao động phải kí kết hợp đồng lao động với người lao động nước ngoài.  

 
 

6. Thống kê về người lao động nhập cư ở Thái Lan 

Bảng 1: Số lượng người lao động Nhập Cư có giấy phép lao động hợp Lệ của Quỹ An Sinh xã 
hội bảo trợ (tháng 9 năm 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nguồn: Văn phòng An Sinh Xã Hội, Bộ Lao Động 

 
 

 

 

 

Quốc tịch Số lượng 
Miến điện 312,214 
Lào 11,974 
Cămpuchia 87,757 
Việt Nam 547 
Nước khác 86,007 
Tổng số 498,499 
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Bảng 2: Số người lao động nhập cư (tình trang thường xuyên và bán thường xuyên) là những 
người có bảo hiểm theo chương trình bảo hiểm của Bộ Y tế Công Cộng (vào ngày 25 tháng 8 
năm 2015)  

 
 

 

 

 

Nguồn: Tổ Chức Bảo Hiểm Y Tế, Bộ Y TẾ Công Cộng 

 

Bảng 3: Số người lao động nhập cư có giấy phép lao động hợp lệ vào Thái Lan thông qua tiến 
trình MOU (cập nhật tháng 11 năm 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: Văn phòng Quản Lý Lao Động Nước ngoài, Sở Lao Động, Bộ Lao Động 

 
 

Bảng 4: Số lượng người lao động nhập cư theo Quy trình Xác Minh Quốc tịch trước đây ( đến 
từ Miến điện, Lào và Cămpuchia) vẫn được duy trì ở Thái Lan (vào tháng 11 năm 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: Văn phòng Quản Lý Lao Động Nước ngoài, Sở Lao Động, Bộ Lao Động 

 
 

 
Hệ thống thông tin về nhập cư do Chương Trình Lao Động Nhập Cư, Văn phòng IOM Thái Lan thiết lập. 

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi qua số máy: 02-3439300, fax: 02-3439399, or e-
mail:migrantnews@iom.int 

THệ thống thông tin về nhập cư đăng tải trực tuyến tại địa chỉ 
http://th.iom.int/index.php/component/remository/facilitating-migration/migration-information-notes/ 

 
 
 

Quốc tịch Số lượng 
Miến điện 963,077 
Cămpuchia 668,102 
Lào 200,746 
Tổng số 1,831,925 

Quốc tịch Số lượng 
Miến điện 135,360 
Cămpuchia 117,742 
Lào 28,213 
Tổng số 281,315 

Quốc tịch Số lượng 
Miến điện 897,686 
Cămpuchia 105,175 
Lào 39,813 
Tổng số 1,042,674 


