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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ Y TẾ - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 

BỘ Y TẾ - BỘ LAO ĐỘNG - 
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 
Số: 21/2014/TTLT-BYT-

BLĐTBXH 

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

 
Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2014 

 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH 
ngày 27 tháng 9 năm 2013 quy định tỷ lệ tổn thương  
cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp  

  

Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 

ngày 29 tháng 6 năm 2005 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh 
ưu đãi người có công với cách mạng số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ 
ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người 
có công với cách mạng; 

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ 
Pháp chế, Bộ Y tế và Cục trưởng Cục An toàn lao động, Cục trưởng Cục Người có 
công, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban 
hành Thông tư liên tịch sửa đổi Khoản 1, Điều 1 Thông tư liên tịch số 28/2013/ 
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TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 9 năm 2013 quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể 
do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp. 

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 1 
Khoản 1 Điều 1 của Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH 

ngày 27 tháng 9 năm 2013 quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, 
bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp được sửa đổi như sau:  

“Ban hành kèm theo Thông tư này bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể áp dụng 
trong giám định y khoa như sau: Bảng 1: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương 
tích; Bảng 2: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh, tật; Bảng 3: Tỷ lệ tổn thương cơ 
thể do bệnh nghề nghiệp”.  

Điều 2. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2014. 
2. Bãi bỏ Khoản 1 Điều 1 của Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT- 

BLĐTBXH ngày 27 tháng 9 năm 2013 quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương 
tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương 
cần phản ánh kịp thời về Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để 
được hướng dẫn, giải quyết./. 
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