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BẢN TIN PHÁP LUẬT

Chính sách hỗ trợ từ Quỹ

Bảo hiểm thất nghiệp cho

người lao động, người sử

dụng lao động bị ảnh hưởng

bởi đại dịch Covid-19

Trong số đó: 

Quyết định 27/2021/QĐ-TTg

về giảm tiền thuê đất năm

2021 với đối tượng bị ảnh

hưởng bởi dịch Covid-19
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A - Tin tức nổi bật
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Hỗ trợ bằng tiền cho

người lao động

từ kết dư Quỹ BHTN

ĐIỀU KIỆN

• Đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021

(không bao gồm NLĐ đang làm việc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức

chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân

sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên)

• Đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm

việc từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/9/2021 và:

 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật việc làm;

 không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

THỜI GIAN HỖ TRỢ

Từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021

KINH PHÍ: ~30.000 tỷ đồng

từ kết dư Quỹ BHTN năm 2020
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Giảm mức đóng vào Quỹ BHTN

cho người sử dụng lao động

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 12 tháng

Từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022

KINH PHÍ: ~8.000 tỷ đồng

từ kết dư Quỹ BHTN năm 2020

NSDLĐ quy định tại Điều 43 Luật Việc làm

(không bao gồm các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn 

vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi 

thường xuyên)

MỨC GIẢM ĐÓNG

Giảm từ 1% xuống 0% quỹ tiền lương tháng của

những NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHTN

ĐỐI TƯỢNG

ÁP DỤNG

ĐIỀU KIỆN
Đang tham gia BHTN trước ngày 01/10/2021



B - Văn bản pháp luật mới

STT Văn bản pháp luật

ĐẦU TƯ

1

Quyết định 1535/QĐ-TTg năm 2021 về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn

ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 15/9/2021 Ngày hiệu lực: 15/9/2021

2

Quyết định 1679/QĐ-BGTVT năm 2021 quy định về quản lý dự án đầu tư xây

dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công do Bộ Giao

thông vận tải làm chủ đầu tư

Ngày ban hành: 15/9/2021 Ngày hiệu lực: 15/9/2021

ĐẤT ĐAI

3

Quyết định 27/2021/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối

tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 25/9/2021 Ngày hiệu lực: 25/9/2021
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STT Văn bản pháp luật

GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

4

Thông tư 20/2021/TT-BGTVT về Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được

giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức

năng quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông

vận tải ban hành

Ngày ban hành: 22/9/2021 Ngày hiệu lực: 10/11/2021

DOANH NGHIỆP

5

Thông tư 77/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 200/2015/TT-BTC hướng dẫn nội

dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính,

đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp

nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban

hành

Ngày ban hành: 17/9/2021 Ngày hiệu lực: 03/11/2021

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

6

Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý

thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của

Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 17/9/2021 Ngày hiệu lực: 01/7/2022

7

Thông tư 79/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Thông tư 81/2020/TT-BTC

sửa đổi Thông tư 110/2018/TT-BTC hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ

của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền

địa phương tại thị trường trong nước và Thông tư 342/2016/TT-BTC hướng

dẫn Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước do Bộ

trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 21/9/2021 Ngày hiệu lực: 15/11/2021
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STT Văn bản pháp luật

LAO ĐỘNG

8

Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021 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 do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 24/9/2021 Ngày hiệu lực: 24/9/2021

9

Nghị quyết 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 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 24/9/2021 Ngày hiệu lực: 24/9/2021

THƯƠNG MẠI

10

Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại

điện tử

Ngày ban hành: 25/9/2021 Ngày hiệu lực: 01/01/2022

XUẤT – NHẬP KHẨU

11

Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT về bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa

thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong

lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày ban hành: 20/9/2021 Ngày hiệu lực: 06/11/2021

12

Thông tư 13/2021/TT-BYT quy định về cấp số lưu hành, nhập khẩu trang thiết

bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách do Bộ

trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 16/9/2021
Ngày hiệu lực: 16/9/2021 

đến hết ngày 31/12/2021
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