
Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng
bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (“BHTN”)

Đối tượng:
• Người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/09/2021*.

• Người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong 

khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/09/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp 

được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Mức hỗ trợ:

Thời gian thực hiện:

(*) Nguồn kinh phí khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020

Từ ngày 01/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Đối tượng:

Mức giảm đóng:

Người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm đang tham gia BHTN trước ngày 01/10/2021*.

Người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền 

lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN.

Thời gian thực hiện:
12 tháng: Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/09/2022.

Tên Deloitte được dùng để chỉ một hoặc nhiều thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL” hay “Deloitte Toàn cầu”), và mạng lưới các hãng thành viên trên toàn cầu (gọi chung là Tổ chức Deloitte). DTTL và mỗi thành 
viên trực thuộc là một pháp nhân riêng biệt và độc lập về mặt pháp lý, không bị ràng buộc lẫn nhau đối với các bên thứ ba. DTTL và mỗi thành viên trực thuộc chỉ chịu trách nhiệm cho hành vi và thiếu sót của mình, chứ không phải 
chịu trách nhiệm lẫn nhau. DTTL không cung cấp dịch vụ cho các khách hàng. Vui lòng xem tại www.deloitte.com/about  để biết thêm thông tin chi tiết.

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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Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ 
các đối tượng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 
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(*) Vui lòng xem thêm các quy định về đối tượng áp dụng theo hướng dẫn tại Nghị Quyết số 116/NQ-CP ban hành bởi Chính phủ ngày 24/09/2021 
để biết thêm chi tiết.

Mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, cụ thể như sau:

1% 0%

Giảm mức đóng vào Quỹ BHTN cho người sử dụng lao động
bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19


