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Bản tin cập nhật
một số chính sách về 
BHXH, BHYT, BHTN
trong tình hình Covid-19

Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND
Nghị quyết số 68/NQ-CP và 
Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

Ngày 11/08/2021

Bản tin nhanh cho mục đích tham khảo chuyên
môn, không phát hành hoặcbán trên thị trường

Bản tin cập nhật một số chính sách về BHXH, BHYT, BHTN 
trong tình hình Covid-19| Trang 1

Nhằm kịp thời truyền thông đến người dân và doanh nghiệp các nội dung liên quan đến quyền lợi của người tham 

gia bảo hiểm xã hội (“BHXH”), bảo hiểm thất nghiệp (“BHTN”), và bảo hiểm y tế (“BHYT”) trong tình hình Covid-19. 

Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Cổ phần TS24 và Trung tâm hỗ trợ và phát triển Doanh 

nghiệp (CSED) tổ chức buổi livestream đối thoại trực tuyến liên quan đến các chính sách hỗ trợ trong tình hình dịch 

bệnh Covid-19.

Dựa vào Nghị quyết số 09/2021/NQ-HDND của Hội đồng Nhân dân TP. 

Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg 

của Thủ Tướng Chính phủ, bản tin sẽ cập nhật một số nội dung sau: 

1. Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

2. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất;

3. Hỗ trợ chi phí cho người sử dụng lao động để đào tạo duy trì việc

làm cho người lao động;

4. Hỗ trợ một lần cho người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, 

nghỉ việc không hưởng lương;

5. Hỗ trợ một lần cho người lao động ngừng việc & hỗ trợ một lần

cho người lao động chấm dứt hợp động lao động;

6. Một số lưu ý khác.

Thông tin chung
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Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp

• BHXH đã có thông báo cho đơn vị số tiền tạm tính mức bảo hiểm được giảm. 

Trên cơ sở này, doanh nghiệp tự tiến hành chi tiền cho hoạt động hỗ trợ người

lao động phòng chống dịch Covid-19. Trong giai đoạn này, người lao động có

xảy ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp sẽ vẫn được chi trả bảo hiểm như

bình thường. 

• Số tiền có được từ việc giảm đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh

nghề nghiệp sẽ được người sử dụng lao động sử dụng vào mục đích phòng

chống đại dịch Covid-19 cho người lao động. 

• Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về việc khoản tiền này

chi/hỗ trợ cho người lao động, liệu doanh nghiệp có phải quyết toán thuế

không. Do đó, doanh nghiệp có thể:

- Chi mua trang thiết bị phòng chống Covid-19, dụng cụ test nhanh 

Covid-19. Trong trường hợp này, doanh nghiệp cần phải có hóa đơn

chứng từ cho mục đích đối chiếu kiểm tra và khai thuế (nếu có).

- Hoặc chi trực tiếp cho người lao động. Trong trường hợp này, doanh

nghiệp cần lập danh sách người lao động được chi trả và ký nhận.

01
Các điểm đáng chú ý
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Tạm dừng đóng vào 
Quỹ hưu trí và tử tuất

• Tiếp tục tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất tương tự 

Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 và Nghị quyết số 

154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ cho đối tượng 

người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 

dẫn đến phải giảm lao động tham gia bảo hiểm xã hội (giảm 

từ 15% trở lên so với thời điểm tháng 04/2021). 

• Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định chi tiết cách tính tỷ

lệ giảm lao động tham gia bảo hiểm xã hội và việc đóng bù

cho thời gian tạm dừng. Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ

hưu trí và tử tuất là 06 tháng, kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề

nghị, nhưng không quá 12 tháng đối với trường hợp đã áp 

dụng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP.

• Doanh nghiệp nộp văn bản đề nghị theo Mẫu số 01 theo 

Quyết định này cho cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHXH, 

đồng thời gửi một (01) bản cho Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội để theo dõi, giám sát và sẽ được cơ quan BHXH xử lý

trong vòng năm (05) ngày làm việc.

02

Các điểm đáng chú ý (tiếp theo)
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Hỗ trợ chi phí cho người sử dụng 
lao động để đào tạo duy trì 
việc làm cho người lao động

• Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi 

dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ quỹ bảo hiểm 

thất nghiệp (đóng đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề 

nghị hỗ trợ). 

• Mức hỗ trợ tối đa là 1.500.000 đồng/người lao động/tháng 

và thời gian hỗ trợ tối đa 06 tháng. 

• Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho Sở Lao động –

Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính để được xử lý. 

03

Các điểm đáng chú ý (tiếp theo)

Hỗ trợ một lần cho người lao động 
tạm hoãn hợp đồng lao động, 
nghỉ việc không hưởng lương

• Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không 

hưởng lương theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền để phòng, chống dịch Covid-19 sẽ được hưởng mức hỗ 

trợ một (01) lần. Cụ thể: 

- Nghỉ việc từ 15 ngày đến dưới 1 tháng: 1.855.000 đồng/người;

- Từ 1 tháng trở lên: 3.710.000 đồng/người.

04
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Các điểm đáng chú ý (tiếp theo)

Hỗ trợ một lần cho người lao động ngừng việc & hỗ trợ một lần 
cho người lao động chấm dứt hoạt động lao động

Cuối tháng 06/2021, Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh cũng đã ban hành Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND với gói chính sách hỗ trợ

người dân bị tác động bởi Covid-19 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Như vậy, nếu người lao động đã được hưởng theo Nghị quyết

09/2021/NQ-HĐND, đồng thời đáp ứng được yêu cầu của Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, có thể nộp hồ sơ

lên BHXH để được hưởng mức hỗ trợ chênh lệch. 

Hỗ trợ một (01) lần cho
người lao động ngừng việc

Hỗ trợ một (01) lần cho người lao động
chấm dứt hợp đồng lao động

Hỗ trợ người sử dụng lao động
vay vốn

• Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng 
lao động được hỗ trợ một (01) lần 1.000.000 
đồng/người nếu bị ngừng việc theo Khoản 3, 
Điều 99, Bộ luật Lao động, và thuộc đối tượng 
phải cách ly y tế, hoặc trong các khu vực bị 
phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyền. 

• Doanh nghiệp trả lương ngừng việc thì phải 
đóng BHXH theo mức lương ngừng việc (mức 
lương ngừng việc này sẽ được thỏa thuận giữa 
người sử dụng lao động và người lao động). 
Lương 14 ngày đầu tiên ngừng việc thấp nhất 
bằng lương tối thiểu vùng, sau đó là lương thỏa 
thuận giữa người lao động và người sử dụng 
lao động. Doanh nghiệp gửi hồ sơ liên quan 
đến Ủy ban Nhân dân nơi đặt trụ sở để được 
hưởng mức hỗ trợ này. 

• Người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc 
nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất 
nghiệp được hỗ trợ một (01) lần với mức 
3.710.000 đồng/người khi chấm dứt hợp 
đồng lao động do phải dừng hoạt động để 
phòng, chống dịch Covid-19. Người lao động 
gửi hồ sơ liên quan đến Trung tâm Dịch vụ 
Việc làm để được hưởng mức hỗ trợ này. 

• Người lao động đang mang thai được hỗ trợ 
thêm 1.000.000 đồng/người; 

• Người lao động đang nuôi con chưa đủ 06 tuổi 
được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em
chưa đủ 06 tuổi khi bị tạm hoãn hợp đồng lao 
động, ngưng việc và chấm dứt hoạt động lao 
động. 

• Để trả lương ngừng việc, trả lương
phục hồi sản xuất, người sử dụng lao 
động phải thỏa mãn một số điều kiện, 
sẽ được vay vốn với mức được hỗ trợ
vay cho người lao động tối đa bằng
mức tiền lương tối thiểu vùng với số 
người lao động theo thời gian trả 
lương ngừng việc và không quá ba (03) 
tháng.

• Mức vay này sẽ không có lãi suất. 
Người sử dụng lao động gửi hồ sơ đề 
nghị vay vốn đến Ngân hàng Chính 
sách Xã hội nơi có trụ sở chính để
được xử lý. 
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Một số lưu ý khác

• Nếu doanh nghiệp đã nộp 0.5% bảo hiểm tai nạn lao động và

bệnh nghề nghiệp trong tháng 7 sẽ được cấn trừ số tiền thừa

này cho phần BHXH phải đóng của tháng sau, doanh nghiệp

không cần làm thủ tục thông báo BHXH. 

• Người lao động bị nhiễm Covid-19 nếu có giấy cách ly và hoàn

thành nghĩa vụ điều trị Covid-19 có thể làm cơ sở thay thế cho

mẫu C65 để được nhận tiền hưởng bảo hiểm ốm đau. 

• Hiện tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP. Hồ Chí Minh có hỗ trợ

một số phương án (gửi hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp qua đường

bưu điện, hỗ trợ người lao động qua đường dây nóng, qua ứng

dụng Zalo) để người lao động trong khu cách ly, phong tỏa có

thể kịp thời nộp được hồ sơ bảo hiểm tự nguyện và được nhận

bảo hiểm tự nguyện trong giai đoạn giãn cách theo chỉ thị 16 

của Thủ tướng Chính phủ. 

• Người sử dụng lao động vẫn có thể đóng bảo hiểm y tế cho

người lao động trong thời gian doanh nghiệp ngừng hoạt động. 

06

Các điểm đáng chú ý (tiếp theo)
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vực, bao gồm Auckland, Bangkok, Bắc Kinh, Hà Nội, Hồng Kông, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Osaka, 
Seoul, Thượng Hải, Singapore, Sydney, Đài Bắc và Tokyo. Tại các nước thành viên, các hoạt động kinh doanh được 
thực hiện độc lập bởi các pháp nhân riêng biệt. 

Deloitte Việt Nam

Tại Việt Nam, dịch vụ chuyên ngành được cung cấp bởi từng pháp nhân riêng biệt, và chi nhánh của pháp nhân 
đó, được gọi chung là Deloitte Việt Nam.

Tài liệu này chỉ chứa đựng những thông tin chung và nhằm mục đích tham khảo, do vậy, không một hãng Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited, hay bất kỳ một hãng thành viên hay công ty con (sau đây được gọi chung là “Tổ chức 
Deloitte”) và các nhân viên của họ được xem là, trong phạm vi nội dung của tài liệu này, cung cấp dịch vụ hay đưa 
ra những ý kiến, tư vấn về chuyên môn cho người đọc. Tài liệu này không cấu thành ý kiến tư vấn đối với người 
đọc và sẽ không ảnh hưởng đến các ý kiến tư vấn khác do bất kỳ nhân viên của Tổ chức Deloitte cung cấp. Những 
thông tin thể hiện trong tài liệu này không áp dụng đối với các trường hợp riêng biệt của doanh nghiệp. Trước khi 
đưa ra bất kỳ một quyết định hay hành động nào có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính hoặc hoạt động kinh 
doanh, người đọc nên tham khảo ý kiến chuyên gia tư vấn.

Không có tuyên bố, bảo đảm hoặc cam kết nào (rõ ràng hay ngụ ý) được đưa ra về tính chính xác hoặc tính đầy đủ 
của thông tin trong tài liệu này, và không một hãng thành viên nào thuộc Mạng lưới các công ty Deloitte chịu 
trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất xảy ra trực tiếp hay gián tiếp do kết quả của việc người đọc sử dụng, 
công bố, phát tán ra bên ngoài hoặc dựa vào tài liệu này để hành động, không hành động hoặc ra bất kỳ quyết 
định nào. DTTL và mỗi thành viên là một pháp nhân riêng biệt và độc lập về mặt pháp lý. 
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