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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 51/2013/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2013 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Sửa đổi một số điểm của Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg 

ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý 
tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005; 
Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;  
Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;  
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi một số điểm của Quyết 

định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về 
quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Điều 1. Sửa đổi một số điểm của Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 
năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam như sau:  

1. Sửa đổi Điểm c Khoản 2 Điều 8 như sau: 
Bỏ đoạn: “Trường hợp Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện cho vay với lãi 

suất cao hơn mức lãi suất huy động cùng kỳ hạn cao nhất của bốn sở giao dịch 
hoặc chi nhánh Ngân hàng thương mại Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội 
tại thời điểm cho vay, số tiền lãi thu được từ phần lãi suất cho vay cao hơn được 
sử dụng như sau:  

- Trích 50% bổ sung dự toán chi quản lý bộ máy và được sử dụng bổ sung quỹ 
khen thưởng, phúc lợi của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ngoài mức trích theo 
quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 9 Quyết định này.  

- Số còn lại sử dụng theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Quyết định này”. 
2. Bãi bỏ Điểm a Khoản 1, Điểm a Khoản 3, Khoản 4 Điều 9. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013 và 
được áp dụng cho các năm ngân sách từ năm 2012 đến năm 2015.  

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, 
Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 
Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
THỦ TƯỚNG 

 
Nguyễn Tấn Dũng 

 
 

 


