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Bản tin nhanh về Thuế
Tháng 9 năm 2021

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ về hỗ trợ 
người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch 
Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Ngày 24/9/2021, Ủy Ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 về chính sách 
hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất 
nghiệp (“BHTN”).

Căn cứ Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15, cùng ngày, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/2021/NQ-
CP quy định về đối tượng được hỗ trợ và mức hỗ trợ đối với người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh 
hưởng bởi Covid-19 từ Quỹ BHTN. Tuy nhiên, cả hai nghị quyết đều không đưa ra tiêu chí xác định người lao 
động/người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Các chính sách cụ thể bao gồm:

 – Đối với người lao động: hỗ trợ bằng tiền một lần với mức 1.800.000 VND đến 3.300.000 VND/người 
tùy thời gian đã tham gia đóng BHTN, áp dụng cho người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm 
30/9/2021 và người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm 
việc trong giai đoạn từ 01/01/2020 đến 30/09/2021 có thời gian tham gia BHTN được bảo lưu. Thời gian 
thực hiện hỗ trợ từ ngày 01/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021. Nguồn kinh phí khoảng 
30.000 tỷ VND được lấy từ kết dư quỹ BHTN đến hết năm 2020.

 – Đối với người sử dụng lao động: giảm mức đóng vào Quỹ BHTN từ 1% xuống còn 0% trong 12 tháng từ 
01/10/2021 đến 30/09/2022 đối với người sử dụng lao động đang tham gia BHTN trước ngày 01/10/2021.

Chính phủ giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 
để triển khai việc thực hiện Nghị quyết 116

Vui lòng liện hệ với KPMG để được tư vấn cụ thể hơn liên quan đến chính sách hỗ trợ nêu trên.
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