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Trước bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn 

ra ngày càng phức tạp dẫn tới tình trạng sản xuất, 

kinh doanh đình trệ, nhiều doanh nghiệp phải dừng, 

tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh, thậm chí 

phải đóng cửa, kéo theo đời sống của người lao 

động trên khắp cả nước rơi vào tình trạng bấp 

bênh, bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Để kịp thời ứng 

phó với tình hình mới, đồng thời đảm bảo an sinh 

xã hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-

CP ngày 01/07/2021, Quyết định số 23/2021/QĐ-

TTg ngày 07/07/2021 và Công văn 1988/BHXH-

TST quy định chi tiết và hướng dẫn các thủ tục áp 

dụng các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và 

người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của 

tình hình dịch bệnh. Theo đó, Grant Thornton Việt 

Nam xin được cập nhật đến quý doanh nghiệp một 

số nội dung chính đáng chú ý trong phạm vi chính 

sách hỗ trợ đã nêu như sau:
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CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO DOANH NGHIỆP

ĐỐI TƯỢNG MỨC HỖ TRỢ NỘI DUNG HỖ TRỢ THỜI GIAN CHI TIẾT

1. Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Người sử dụng lao động Giảm đóng quỹ Giảm từ 0,5% xuống 0% mức 

đóng vào Quỹ bảo hiểm tai 

nạn lao động – bệnh nghề 

nghiệp 

Từ 01/07/2021 đến hết ngày 

30/06/2022

Toàn bộ số tiền có được từ việc 

giảm đóng vào Quỹ tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp nêu 

trên được sử dụng hỗ trợ cho 

người lao động phòng, chống 

COVID-19

2. Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Cả người sử dụng lao động 

và người lao động

(trong trường hợp người sử 

dụng lao động phải giảm ít 

nhất 15% số lao động)

Tạm dừng đóng quỹ Tạm dừng đóng vào Quỹ hưu 

trí và tử tuất 

Trong vòng 6 tháng kể từ 

ngày nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ

Hết thời gian tạm dừng đóng, 

người lao động và người sử

dụng lao động tiếp tục đóng vào

quỹ hưu trí và tử tuất và đóng

bù cho thời gian tạm dừng đóng

(số tiền đóng bù không phải tính

lãi chậm đóng theo quy định tại

khoản 3 Điều 122 Luật BHXH)
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CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO DOANH NGHIỆP (TIẾP THEO)

ĐỐI TƯỢNG MỨC HỖ TRỢ NỘI DUNG HỖ TRỢ THỜI GIAN CHI TIẾT

3. Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh

Người sử dụng lao động: 

Phải tạm dừng hoạt động để

phòng chống dịch COVID-19; 

hoặc

Phải cho người lao động

ngừng việc từ 15 ngày liên tục

trở lên

(Thỏa mãn một số điều kiện

như có người lao động tham

gia BHXH, không có nợ xấu, 

bị ngừng việc; người sử dụng

lao động phải tạm dừng hoạt

động, có phương án phục hồi

SXKD, không có nợ xấu)

Vay vốn Khoản vay dưới 12 tháng Trong khoảng thời gian từ

1/5/2021 đến 31/3/2022

Nguồn vốn để Ngân hàng Chính

sách xã hội thực hiện cho người

sử dụng lao động vay theo quy

định tại Quyết định này là nguồn

vay tái cấp vốn tối đa 7.500 tỷ

đồng, không có tài sản bảo đảm, 

lãi suất 0%/năm từ Ngân hàng

Nhà nước Việt Nam. Thời hạn

giải ngân tái cấp vốn của Ngân

hàng Nhà nước Việt Nam đến

hết ngày 31 tháng 3 năm 2022 

hoặc khi giải ngân hết nguồn tái

cấp vốn tùy theo điều kiện nào

đến trước



5©2021 Grant Thornton (Vietnam) Limited. All rights reserved.

CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

ĐỐI TƯỢNG MỨC HỖ TRỢ NỘI DUNG HỖ TRỢ THỜI GIAN CHI TIẾT

1. Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

Người lao động làm việc tại

các đơn vị bị tạm dừng hoạt

động để phòng, chống dịch

COVID-19, đáp ứng đầy đủ

các điều kiện: 

Thời gian tạm hoãn thực hiện

HĐLĐ, nghỉ việc không

hưởng lương: từ 15 ngày liên

tục trở lên

Đang tham gia bảo hiểm xã

hội bắt buộc tại tháng liền kề

trước thời điểm người lao

động tạm hoãn thực hiện hợp

đồng lao động, nghỉ việc

không hưởng lương

Trợ cấp bằng tiền Trợ cấp 1 lần theo thời gian

tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, 

nghỉ việc không hưởng lương

Từ 01/5/2021 đến hết ngày 

31/12/2021

Mức 1.855.000 đồng/ người –

Tạm hoãn hợp đồng/ Nghỉ việc từ

15 ngày liên tục đến dưới 1 tháng

(30 ngày) 

Mức 3.710.000 đồng/ người -

Tạm hoãn hợp đồng/ Nghỉ việc từ

1 tháng (30 ngày) trở lên

Được hỗ trợ thêm: 

1.000.000 đồng/ người đối với

NLĐ mang thai; hoặc

1.000.000 đồng/ trẻ em đối với

NLĐ đang nuôi con nhỏ dưới 6 

tuổi
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CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (TIẾP THEO)

ĐỐI TƯỢNG MỨC HỖ TRỢ NỘI DUNG HỖ TRỢ THỜI GIAN CHI TIẾT

2. Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc

Người lao động đang tham

gia BHXH thuộc trường hợp:

- Bị ngừng việc; và

- Thuộc đối tượng phải

cách ly y tế hoặc trong

khu vực phong tỏa từ 14 

ngày trở lên

Trợ cấp bằng tiền Trợ cấp 1 lần với mức 

1.000.000 đồng/ người 

Từ 01/5/2021 đến hết ngày 

31/12/2021

Được hỗ trợ thêm: 

1.000.000 đồng/ người đối với

NLĐ mang thai; hoặc

1.000.000 đồng/ trẻ em đối với

NLĐ đang nuôi con nhỏ dưới 6 

tuổi

3. Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nhiệp

Người lao động thuộc đối

tượng:

- Đang tham gia BHXH 

bắt buộc

- Bị chấm dứt hợp đồng

lao động do người sử

dụng lao động phải dừng

hoạt động để phòng, 

chống dịch COVID-19

- Không đủ điều kiện

hưởng trợ cấp thất

nghiệp

Trợ cấp bằng tiền Được hưởng hỗ trợ một lần

với mức 3.710.000 đồng/ 

người

Từ 01/5/2021 đến hết ngày 

31/12/2021

Được hỗ trợ thêm: 

1.000.000 đồng/ người đối với

NLĐ mang thai; hoặc

1.000.000 đồng/ trẻ em đối với

NLĐ đang nuôi con nhỏ dưới 6 

tuổi
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Để nắm bắt các diễn biến mới nhất về Thuế, quý

doanh nghiệp vui lòng quét mã QR này để đăng ký

theo dõi các bản tin cập nhật từ chúng tôi
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