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Bảng cấp độ tàn tật

Cấp độ tàn tậ t Nội dung trợ  cấp Tàn tật thể chất

cấp 1

313 ngày số tiền 
trợ cấp cơ bản 
theo ngày cho 
thời gian 1 năm 
có sự tàn tật đó

1. Hai mắt không nhìn thấy.
2. Mất chức năng nhai hoă
c ngôn ngữ　
3. Chức năng hệ thống thâ
ǹ kinh hoặc tinh thần có sự 
tàn tật rõ rệt, cần sự chăm 
sóc thường xuyên.
5. Xóa
6. Mất hai tay đến phần khơ
ṕ khủyu tay trở lên
7. Mất chức năng hai tay
8. Mất hai chân đến khớp g
ối trở lên
9. Mất chức năng hai châ
n.

cấp 2 　277 ngày 
tương tự

1. Một mắt không nhìn thấ
y, mắt kia có thị lực không 
quá 0.02.                    
2.

 
Hai mắt có thị lực không 

quá 0.02. 
  
  
2-2.Chức năng hệ thống th
ần kinh họăc tinh thần có 
sự tàn tật rõ rệt, cần sự ch
ăm sóckhông  thường xuyê
n.
2-3. Chức năng cơ quan n
ội tạng phần ngực và bụng 
bị tàn tật rõ rệt, cần sự chă
m sóc không thường xuyê
n.　
3. Mất hai tay đến phần khơ

́

p tay trở lên.
4. Mất hai chân đến khớp 
chân trở lên.

cấp 3 245 ngày  

1. Một mắt không nhìn thấ
y, mắt kia có thị lực không 
quá 0.06.
2. Mất chức năng nhai hoă
c ngôn ngữ
3. Chức năng hệ thống thâ
ǹ kinh hoặc tinh thần có tàn 
tật rõ rệt, suốt đờ i không 
lao động được.
4. Chức năng cơ quan nội 
tạng phần ngực và bụng 
bị tàn tật rõ rệt, suốt đời kh
ông lao động được.
5. Mất toàn bộ ngón tay ở 
cả hai tay.

Quy định thi hành Luật Bảo hiểm bồi thường tai nạn ngườ i lao động
Bảng đính kèm 1. Bảng cấp độ tàn tật  

Cấp độ tàn tậ t Nội dung trợ  cấp Tàn tật thể chất

cấp 4 213 ngày  

"1.Thị lực hai mắt không 
quá 0.06.
2.Có tàn tật rõ rệt đến chư
ć năng nhai và ngôn ngữ.
3.Mất hoàn toàn thính lực 
hai tai.
4.Một cánh tay bị mất đến 
khớp khủyu tay trở lên.
5.Một chân bị mất đến khơ
ṕ gối trở lên.
6.Mất chức năng toàn bộ 
các ngón tay của hai tay.
7.Hai chân bị mất đến khớp 
cổ chân trở lên."

cấp 5 　184 ngaỳ  
tương tự

"1.Một mắt không nhìn thấ
y, mắt kia có thị lực không 
quá 0.1.
1-2.Chức năng hệ thống th
ần kinh hoặc tinh thần có ta
ǹ tật rõ rệt, chỉ thực hiện đ
ược các công việc rất nhẹ 
1-3.Chức năng cơ quan n
ội tạng phần ngực và bụng 
có tàn tật rõ rệt, chỉ thực hi
ện được các công việc rất 
nhẹ.                    
2 . Một tay bị mất từ khớp
 tay trở lên.
3. Một chân bị mất từ khớp 
chân trở lên.
4. Mất hoàn toàn chức nă
ng một cánh tay.
5. Mất hoàn toàn chức nă
ng một chân.
6. Mất toàn bộ các ngón ch
ân.　"

cấp 6 156 ngày  

"1.Thị lực hai mắt không 
quá 0.1.
2.Chức năng nhai hoặc ng
ôn ngữ có tàn tật rõ rệt. 
3.Thính lực hai tai chỉ 
nghe được giọng nói lớn 
khi kề sát vào tai.                
3-2 . Một tai mất hoàn toàn

 

thính lực, tai kia không thể 
giao tiếp được bình thườ
ng ở khoảng cách 40 cm 
trở lên."

1. Hai mắt không nhìn th ấy.
2. Mất chức năng nhai ho ă
̣c ngôn ngữ　
3. Chức năng hệ thống thâ
 n kinh ho ặc tinh th ần có sự
tàn t ật rõ rệt, cần sự chăm
sóc thường xuyên.
4.Yêu cầu luôn luôn ch ăm 
sóc dài hạn sau khi để lại các 
chướng ngại nghiêm tr ọng 
đối với các chức năng của 4 
cơ quan ngực và bụng. 
5. Xóa
6. Mất hai tay đến phần khơ
́p kh ủyu tay tr ở lên
7. Mất chức năng hai tay
8. Mất hai chân đến khớp g
ối trở lên
9. Mất chức năng hai châ
n.

tương tự

tương tự

tương tự

Bảng cấp độ tàn tật
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Cấp độ tàn tật Nội dung trợ cấp Tàn tật thể chất

7-3. Chức năng cơ quan nội 
tạng phần ngực và bụng bị tàn 
tật, mức độ làm việc bị hạn chê
́ nhiều. 
8. Một tay mất ngón cái , hoặc 
2 ngón không bao gồm ngón 
cái.
9. Một tay mất chức năng 2 
ngón bao gồm ngón cái hoặc 
3 ngón không bao gồm ngón 
cái.
10. Một chân mất từ 2 ngón 
trở lên gồm ngón cái.
11. Một chân mất chức năng 
toàn bộ ngón chân.              

2. Diện mạo bên ngoài rất  
coi.

12. Cơ quan sinh dục có tàn tâ
t rõ rệt.

cấp 10 302 ngày 
tương tự

1. Thị lực một mắt không quá 
0.1.
1-2. Nhìn thẳng thấy nhiều hì
nh.
2. Chức năng nhai hoặc ngôn 
ngữ có tàn tật. 
3. Có từ 14 răng giả trở lên .
3-2. Thính lực hai tai gặp khó 
khăn khi giao tiếp bình trường 
ở khoảng cách từ 1 m trở lên.
4. Thính lực 1 tai không nghe 
được giọng nói lớn nếu không 
kề sát lại.
5. Xóa
6. Một tay mất chức năng  ngo
ń cái, hoặc hai ngón không 
bao gồm ngón cái.
7. Một chân bị ngắn từ 3 cm 
trở lên.　
8. Một chân mất ngón cái hoặc 
mất 4 ngón còn lại.
9. Chức năng một trong ba 
khớp của một tay có tàn tật rõ r
ệt. 
10. Chức năng một trong ba 
khớp của một chân có tàn tật 
rõ rệt.

Cấp độ tàn tậ t Nội dung trợ cấp Tàn tật thể chất

cấp 11 223 ngày 
tương tự

1.Nhãn cầu hai mắt có tàn tật chức 
năng điều tiết hoặc tàn tật vận đô
ng rõ rệt.
2. Mí hai mắt có tàn tật vận động 
rõ rệt.
3. Mí một mắt có khuyết tật rõ rệt.
3-2. Có từ 10 răng giả trở lên.
3-3. Thính lực hai tai không nghe 
được giọng nói nhỏ từ khoảng cá
ch 1 m trở lên.
4. Thính lực một tai không thể 
giao tiếp được bình thường ở 
khoảng cách từ 40 cm trở lên. 
5.  Cột sống biến dạng.
6. Một tay mất ngón trỏ, ngón giữa 
hoặc ngón áp út.
7. Xóa 
8. Một chân mất chức năng 2 ngo

́
n trở lên bao gồm ngón cái.       , 
9. Chức năng cơ quan nội tạng  
phần ngực và bụng có tàn tật, gặp 
trở ngại đáng kể khi thực hiện cô
ng việc.

cấp 12 16 ngày 
tương tự

1. Nhãn cầu một mắt có tàn tật chư
ć năng điều tiết hoặc tàn tật vận đô
ng rõ rệt.
2. Mí một mắt có tàn tật vận động 
rõ rệt.
3. Có từ 7 răng giả trở lên.
4. Một tai có khuyết tật ở phần lớn 
vành tai.
5. Xương đòn, xương ngực, 
xương sườn, xương vai, xương ch
ậu biến dạng rõ rệt.   
6. Chức năng một trong ba khớp 
của một cánh tay có tàn tật.
7. Chức năng một trong ba khớp 
của một chân có tàn tật.
8. Xương dài bị biến dạng.
8-2 Mất ngón út một tay.
9. Mất chức năng ngón trỏ , ngón 
giữa và ngón áp út một tay.
10. Một chân mất ngón trỏ, mất 2 
ngón bao gồm ngón trỏ hoặc mất 
3 ngón không bao gồm ngón giữa.

156 ngày

khó
11-













Xuất trình Đơn yêu cầu chi trả trợ cấp hàng năm bồi thường người thân （mẫu số 12） hoặc Đơn yêu 
cầu chi trả trợ cấp người thân hàng năm （phần 8 mẫu số 16） đến trưởng bộ phận Giám sát Tiêu 
chuẩn lao động có thẩm quyền.
Việc làm đơn xin cấp tiền đặc biệt, về nguyên tắc được thực hiện chung với việc yêu cầu trợ cấp 

(bồi thường) người thân và áp dụng mẫu đơn chung với trợ cấp （bồi thường） người thân.
●Các hồ sơ đính kèm cần thiết khi xuất trình
※Ngoài ra cũng có trường hợp phải bổ sung thêm những giấy tờ khác nữa.
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Trợ cấp hàng năm (bồi thường) người thân, tiền người thân đặc biệt và trợ cấp hàng năm 
người thân đặc biệt được chi trả tương ứng với số lượng người thân. 
Khi có từ 2 người có quyền được nhận trở lên thì mỗi người được nhận một phần bằng nhau.

Nội dung trợ cấp 

Số người
Tiền trợ cấp hàng năm                         

  (bồi thường) người thân
Tiền người thân đặc 

biệt (trả một lần)
Tiền trợ cấp hàng năm               

người thân đặc biệt

1 người

153 ngày số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày 
(tuy nhiên trường hợp vợ từ 55 tuổi trở lên hoă
̣c vợ có tổn hại nhất định thì bằng 175 ngày số 
tiền trợ cấp cơ bản theo ngày)

153 ngày số tiền tính toán cơ bản theo 
ngày (tuy nhiên trường hợp vợ từ 55 tuổi 
trở lên hoặc vợ có  tổn hại nhất định thì bă
̀ng 175 ngày số tiền tính toán cơ bản theo 
ngày)

2 người 201 ngày số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày 201 ngày  số tiền tính toán cơ bản theo ngày  

3  người 223 ngày số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày 223 ngày  số tiền tính toán cơ bản theo ngày  

4 người 
trở lên

245 ngày số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày 245 ngày  số tiền tính toán cơ bản theo ngày  

3.000.000 yên

Thủ tục yêu cầu 

Trường hợp Hồ sơ đính kèm
Giấy tờ chứng nhận sự tử vong và ngày tháng tử 
vong của người lao động như Giấy chẩn đoán tử 
vong, Giấy xét nghiệm tử thi, Biên bản xét nghiệm 
tử thi hoặc các giấy tờ có ghi nội dung này
Giấy tờ chứng nhận mối quan hệ nhân thân giữa 
người lao động đã chết với người làm đơn và 
người có tư cách được nhận khác như bản sao hộ 
khẩu...
Giấy tờ chứng nhận việc người làm đơn và người 
có tư cách được nhận khác đã duy trì cuộc sống 
nhờ vào thu nhập của người lao động đã chết.

Trương hợp người làm đơn hoặc người có tư cách đ
ược nhận khác không đăng ký kết hôn nhưng có mối 
quan hệ hôn nhân tương tự trên thực tế với người lao 
động đã chết

Giấy tờ chứng nhận sự thật đó

Trường hợp có người trở thành người có tư cách đ
ược nhận vì lý do có tổn hại nhất định trong số những 
người làm đơn và người có tư cách được nhận khác.

Giấy tờ chứng nhận rằng vẫn có tổn hại đó từ khi 
người lao động chết như giấy khám sức khỏe...v.v.

Trường hợp có người cùng sinh sống với người làm 
đơn trong số những người có tư cách được nhận

Giấy tờ chứng nhận sự thật đó

Trường hợp vợ có tổn hại

Giấy tờ chứng nhận việc có tổn hại sau khi người 
lao động chết và thời điểm phát sinh tình trạng tổn 
hại họặc thời điểm hết tình trạng đó như giấy kha
́m sức khỏe.

Trường hợp được cấp tiền trợ cấp hàng năm an sinh 
xã hội của người thân, tiền trợ cấp cơ bản hàng năm 
cơ bản cho người thân, tiền trợ cấp hàng năm cho go
́a phụ...cho cùng một lý do.

Giấy tờ chứng nhận số tiền được cấp

Bắt buộc đính kèm

Quyền yêu cầu Trợ cấp hàng năm （bồi thường） người thân sẽ hết thời hạn  sau khi đã 
được 5 năm kể từ ngày kế tiếp của ngày người bị nạn qua đời, xin lưu ý 

Thời hạn 

Nội dung trợ cấp 

Thủ tục yêu cầu 





Xuất trình Đơn yêu cầu chi trả tiền bồi thường người thân một lần (mẫu số 15) hoặc Đơn yêu cầu 
chi trả tiền người thân  một lần (phần 9 mẫu số 16) đến trường Bộ phận Giám sát Tiêu chuẩn Lao 
động có thẩm quyền.
Việc xin cấp tiền đặc biệt, về nguyên tắc được thực hiện chung với việc yêu cầu tiền (bồi thường) 
người thân một lần và áp dụng mẫu đơn chung với tiền (bồi thường) người thân một lần.
●Các hồ sơ đính kèm cần thiết khi xin phép

※Cũng có trường hợp cần xuất trình các hồ sơ cần thiết khác.

Thủ tục yêu cầu

Trường hợp Hồ sơ đính kèm 

Trường hợp người không đăng ký kết hôn nhưng có 
quan hệ tương tự quan hệ hôn nhân trên thực tế

Giấy tờ chứng nhận sự thật đó.

Trường hợp người đã duy trì cuộc sống bằng thu nhập 
của người lao động đã chết Giấy tờ chứng nhận sự thật đó.

Trường hợp không có người thân có thể nhận tiền trợ c
ấp hàng năm bồi thường người thân vào lúc người lao đ
ộng chết.

a.　Giấy tờ chứng nhận sự tử vong và ngày tháng tử 
vong của người lao động như Giấy chẩn đoán tử vong, 
Giấy xét nghịêm tử thi, Biên bản xét nghiệm tử thi hoặc 
các giấy tờ có ghi các nội dung này.
b.　Giấy tờ chứng nhận mối quan hệ nhân thân giữa 
người yêu cầu và người lao động đã chết như bản sao 
hộ khẩu...

Trường hợp khi người có quyền được nhận tiền trợ cấp hàng năm 
bồi thường người thân mất quyền được nhận cho đến vị trí ưu tiên 
cuối cùng và tổng số tiền của tiền trợ cấp hàng năm và tiền trợ cấp 
hàng năm bồi thường trả trước một lần người thân đã được chi trả 
cho tất cả mọi người của người lthân có quyền được nhận là chưa 
bằng 1000 lần mức chi trả cơ bản theo ngày.

Giấy tờ mục b trên đây.
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Về tiền (bồi thường) người thân một lần, cũng tương tự như trợ cấp hàng năm (bồi 
thường) người thân, nếu vượt quá 5 năm kể từ ngày kế tiếp của ngày người bị nạn chết 
thì quyền yêu cầu sẽ bị hủy bỏ, vì vậy cần lưu ý điều này.

Thời hạn 

Thủ tục yêu cầu











2020 tháng 3 ngày 1).

165.150

165.150

82.580

82.580

35.400
35.400

35.400
35.400

70.790
70.790

70.790
70.790




