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Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Chính phủ về hỗ trợ
người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn
do đại dịch Covid-19
Ngày 01/07/2021, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người
lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trên tinh thần khẩn trương đưa
Nghị quyết 68 vào thực hiện, ngày 07/07/2021, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định 23/2021/QĐTTg hướng dẫn chi tiết về đối tượng, điều kiện hưởng, trình tự và thủ tục thực hiện các chính sách hỗ trợ.
Quyết định 23 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/07/2021.
Dưới đây là tóm lược một số chính sách hỗ trợ đáng chú ý đối với người sử dụng lao động theo Nghị
quyết 68:
– Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 0.5% xuống còn 0% quỹ lương đóng
BHXH trong vòng 12 tháng (từ 01/07/2021 đến 30/06/2022). Người sử dụng lao động sử dụng số tiền có
được từ việc giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm này vào việc phòng chống đại dịch Covid-19;
– Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị. Qui định này áp
dụng đối với người sử dụng lao động đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất
đến hết tháng 04/2021 và bị giảm từ 15% số lao động trở lên so với tháng 04/2021 do đại dịch Covid-19;
– Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho người lao động (1,5 triệu/người/tháng, tối đa 06 tháng trong giai đoạn từ
01/07/2021 đến 30/06/2022), áp dụng đối với người sử dụng lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ
đủ 12 tháng trở lên, có thay đổi cơ cấu công nghệ, doanh thu quý trước liền kề giảm từ 10% so với cùng
kỳ năm 2019 hoặc 2020, có phương án đào tạo bồi dưỡng để duy trì việc làm cho người lao động;
– Cho vay lãi suất 0% tại Ngân hàng Chính sách Xã hội để trả lương ngừng việc và lương phục hồi sản xuất
đối với người sử dụng lao động thỏa mãn điều kiện và người sử dụng lao động trong một số lĩnh vực vận
tải, du lịch, lưu trú…. gặp khó khăn trong thời gian từ 01/05/2021 đến 31/03/2022. Thời hạn vay vốn dưới
12 tháng.
Vui lòng liên hệ với KPMG nếu quý công ty cần tư vấn chi tiết về các vấn đề liên quan đến các chính sách
hỗ trợ theo Nghị quyết 68 và trình tự, thủ tục thực hiện theo Quyết định 23.
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Theo dõi chúng tôi trên:
Mọi thông tin trong tài liệu này đều là thông tin chung và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn cho trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng
cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhất một cách có thể, chúng tôi không thể đảm bảo rằng những thông tin này còn chính xác lúc người đọc nhận được hoặc sẽ duy trì tính
chính xác này trong tương lai. Bất cứ ai cũng không nên quyết định hành động dựa trên những thông tin trong tài liệu này nếu không có sự tư vấn phù hợp từ các chuyên gia sau khi
xem xét từng tình huống cụ thể.
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