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Ngày 07/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số

23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ

người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn

do đại dịch COVID-19 (sau đây gọi tắt là “Quyết định 23/2021/QĐ-TTg”),

có hiệu lực cùng ngày.

Trong bản tin pháp luật này, chúng tôi sẽ trình bày một số điểm chú ý

nhất của Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.



1. Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
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b. Mức đóng và thời gian áp dụng mức đóng

• Mức đóng: Bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

• Thời gian áp dụng: 12 tháng, từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày

30/6/2022.

a. Đối tượng hỗ trợ

• NSDLĐ đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) cho NLĐ

thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN theo quy định pháp luật (trừ cán bộ,

công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, NLĐ trong các cơ quan Đảng,

Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ NSNN).

• NSDLĐ hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN cho

NLĐ phòng, chống COVID-19.



2. Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động dừng đóng vào

quỹ hưu trí và tử tuất

a. Đối tượng hỗ trợ

NLĐ và NSDLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH.
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b. Điều kiện hỗ trợ

NSDLĐ đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4 năm

2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm ít nhất 15% số lao động tham gia

BHXH như nêu dưới đây tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 4 năm 2021:

• Số lao động chấm dứt HĐLĐ, HĐLV theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết

HĐLĐ, HĐLV trong khoảng thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày NSDLĐ có văn bản đề nghị.

• Số lao động đang tạm hoãn thực hiện HĐLĐ với thời gian từ 14 ngày làm việc trở lên/tháng.

• Số lao động đang nghỉ việc không hưởng lương với thời gian từ 14 ngày làm việc trở lên/tháng.

• Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

c. Thời gian tạm dừng đóng

• 06 tháng tính từ tháng NSDLĐ nộp hồ sơ đề nghị: đối với các trường hợp nêu tại mục b.

• Không quá 12 tháng: đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử

tuất theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020.



3. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, 

nghỉ việc không hưởng lương

a. Đối tượng hỗ trợ

NLĐ làm việc tại các doanh nghiệp hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục phải tạm

dừng hoạt động theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.
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c. Mức hỗ trợ và phương thức chi trả

• Mức hỗ trợ: 1.855.000 đồng/NLĐ nếu nghỉ từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng; và

3.710.000 đồng/NLĐ nếu nghỉ từ 01 tháng trở lên.

• NLĐ đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/NLĐ; NLĐ đang nuôi con dưới 06 tuổi

được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/NLĐ.

• Phương thức chi trả: 01 lần/NLĐ.

b. Điều kiện hỗ trợ

• Tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của HĐLĐ, từ 15 ngày

liên tục trở lên, tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực

hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/5/2021 ngày 31/12/2021.

• Đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ,

nghỉ việc không hưởng lương.



4. Hỗ trợ người lao động ngừng việc
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b. Mức hỗ trợ và phương thức chi trả

• Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/NLĐ.

• NLĐ đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/NLĐ; NLĐ

đang nuôi con dưới 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/NLĐ.

• Phương thức chi trả: 01 lần/NLĐ.

a. Điều kiện hỗ trợ

• Làm việc theo chế độ HĐLĐ 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 CQNN có

thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

• Đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng NLĐ ngừng việc theo khoản 3

Điều 99 Bộ luật Lao động.



5. Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không

đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

a. Đối tượng hỗ trợ

NLĐ làm việc tại các doanh nghiệp hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục phải

tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19

trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
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c. Mức hỗ trợ và phương thức chi trả

• Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/NLĐ.

• NLĐ đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/NLĐ; NLĐ đang nuôi con dưới 06 tuổi

được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/NLĐ.

• Phương thức chi trả: 01 lần/NLĐ.

b. Điều kiện hỗ trợ

• Đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm NLĐ chấm dứt HĐLĐ.

• Chấm dứt HĐLĐ trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 nhưng không đủ

điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, trừ các trường hợp: (i) NLĐ đơn phương chấm dứt

HĐLĐ trái pháp luật; (ii) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.



6. Hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế

a. Đối tượng hỗ trợ

Trẻ em (dưới 16 tuổi theo quy định của Luật Trẻ em) và người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0)

hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID- 19 (F1) theo quyết định của CQNN có thẩm quyền.
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b. Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ

• Đối với F0: tiền ăn với mức 80.000 đồng/người/ngày, từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021;

thời gian hỗ trợ: theo thực tế nhưng tối đa là 45 ngày.

• Đối với F1: tiền ăn với mức 80.000 đồng/người/ngày, từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021;

thời gian hỗ trợ: theo thực tế nhưng tối đa là 21 ngày.

• ĐốI với trẻ em thuộc diện F0 hoặc F1:

- Được hỗ trợ thêm 01 lần với mức 1.000.000 đồng/trẻ em.

- NSNN đảm bảo chi phí đối với các chi phí ngoài phạm vi chi trả của BHYT và chi phí khám,

chữa bệnh đối với trẻ em không có thẻ BHYT.



7. Hỗ trợ hộ kinh doanh
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b. Mức hỗ trợ và phương thức chi trả

• Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh.

• Phương thức chi trả: 01 lần/hộ kinh doanh.

a. Điều kiện hỗ trợ

• Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

• Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày

31/12/2021 theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.



8. Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, 

trả lương phục hồi sản xuất
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a. Điều kiện vay vốn

(i) Vay vốn để trả lương ngừng việc

• Có NLĐ làm việc theo HĐLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm NLĐ

phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động trong

thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

• Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay.

(ii) Vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất

* Đối với NSDLĐ phải tạm ngừng hoạt động trong thời gian từ 01/5/2021 đến hết 31/3/2022:

• NSDLĐ phải tạm ngừng hoạt động do yêu cầu của CQNN có thẩm quyền để phòng, chống COVID.

• Có NLĐ làm việc theo HĐLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

• Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay.

* Đối với NSDLĐ hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa NLĐ Việt

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phục hồi SXKD:

• Có NLĐ làm việc theo HĐLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

• Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

• Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán

thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.



8. Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, 

trả lương phục hồi sản xuất (tiếp) 
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b. Mức cho vay, thời hạn cho vay

• Vay vốn trả lương ngừng việc:

- Mức cho vay: tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số NLĐ theo thời gian trả lương

ngừng việc thực tế tối đa 03 tháng.

- Thời hạn vay vốn: dưới 12 tháng.

• Vay vốn trả lương phục hồi SXKD:

- Mức cho vay: tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ đang làm việc theo HĐLĐ.

- Thời hạn hưởng chính sách hỗ trợ: tối đa là 03 tháng.

- Thời hạn vay vốn: dưới 12 tháng.

c. Thời hạn giải ngân

• Được thực hiện 01 lần đối với các tháng 5, 6, 7 năm 2021.

• Thời hạn giải ngân (tùy theo điều kiện nào đến trước):

- Đến hết ngày 05/4/2022; hoặc

- Khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng được NHNN Việt Nam cho vay tái cấp vốn.
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• Nghị quyết 72/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Nghị định thư (sửa đổi lần 2) Nghị định thư về

hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam giữa Việt Nam và

Bê-la-rút do Chính phủ ban hành

Ngày hiệu lực: 09/7/2021

• Công điện 08/CĐ-BGTVT năm 2021 về áp dụng các biện pháp khẩn cấp trong phòng,

chống dịch COVID-19 của ngành Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải điện

Ngày hiệu lực: 08/7/2021

• Quyết định 835/QĐ-BXD năm 2021 về quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong

lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng do Cục Quản lý

hoạt động xây dựng thực hiện

Ngày hiệu lực: 09/7/2021

ĐẦU TƯ

• Chỉ thị 01/CT-BXD về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

năm 2021 do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày hiệu lực: 09/7/2021 Ngày ban hành: 09/7/2021

Ngày ban hành: 08/7/2021

Ngày ban hành: 09/7/2021

Ngày ban hành: 23/6/2021

GIAO THÔNG – XÂY DỰNG
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TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

• Thông tư 53/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng

Bộ Tài chính ban hành

Ngày hiệu lực: 23/8/2021

• Thông tư 55/2021/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí

cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày hiệu lực: 25/8/2021

• Thông tư 08/2021/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được

kiểm soát đặc biệt do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ngày hiệu lực: 27/10/2021

• Thông tư 09/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 42/2015/TT-NHNN quy định về nghiệp vụ thị

trường mở do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ngày hiệu lực: 25/8/2021

• Quyết định 1172/QĐ-NHNN năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung,

thay thế lĩnh vực hoạt động thông tin tín dụng thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi

chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày hiệu lực: 15/8/2021

Ngày ban hành: 06/7/2021

Ngày ban hành: 08/7/2021

Ngày ban hành: 06/7/2021

Ngày ban hành: 07/7/2021

Ngày ban hành: 07/7/2021



wikilegal.vn

HÀNH CHÍNH – TƯ PHÁP

• Nghị định 66/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Phòng, chống

thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi

Ngày hiệu lực: 20/8/2021

• Quyết định 777/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi,

bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã

hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó

khăn do đại dịch COVID-19

Ngày hiệu lực: 09/7/2021

Ngày ban hành: 06/7/2021

Ngày ban hành: 09/7/2021

Ngày ban hành: 01/7/2021

• Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng

lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

Ngày hiệu lực: 01/7/2021

• Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Thủ tướng

Chính phủ ban hành

Ngày hiệu lực: 07/7/2021

LAO ĐỘNG

Ngày ban hành: 07/7/2021
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