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NEED
A JOB!

Chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp;

Nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe;
Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp khi quay lại làm việc.

Trợ cấp hàng tháng khi bị suy giảm khả năng lao động 
từ 31% trở lên;
Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp;

Trợ cấp phục vụ khi suy giảm khả năng lao động từ 
81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc 
cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần;

Nghỉ việc tối đa 05 lần đi khám thai và tối đa 50 ngày 
khi bị sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá 
thai bệnh lý;

Chồng được nghỉ việc khi vợ sinh con;
Nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe sau thai sản.

Nghỉ việc 06 tháng khi sinh con và hưởng 100% 
lương đóng BHXH;
Trường hợp nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì 
được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con 
nuôi đủ 06 tháng tuổi;

Chế độ ốm đau;

Nghỉ tối đa 180 ngày nếu mắc bệnh cần chữa trị dài 
ngày;
Nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe.

Chế độ ốm đau khi nghỉ việc chăm con dưới 7 tuổi bị 
ốm;

Nhận lương hưu theo quy định của pháp luật.

Trợ cấp mai táng;
Trợ cấp tử tuất hàng tháng.

Trợ cấp thất nghiệp;
Bảo hiểm y tế trong thời gian thất 
nghiệp;
Hỗ trợ, tư vấn, giới thiệu việc làm miễn 
phí;
Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ 
kỹ năng nghề.

Được bảo hiểm chi trả hoặc đồng chi trả phí 
khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám 
thai, sinh con, phí định kỳ;

Hưởng các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, vật 
tư y tế;
Chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu 
và chuyển tuyến khi tình trạng bệnh diễn biến 
vượt quá khả năng của tuyến ban đầu.
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