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BẢN TIN PHÁP LUẬT

Quyết định mới sửa đổi một số

chính sách hỗ trợ người lao

động và người sử dụng lao

động gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19

Trong số đó: 

Nghị định 97/2021/NĐ-CP sửa

đổi, bổ sung một số điều của Nghị

định 23/2018/NĐ-CP quy định về

bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
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A - Tin tức nổi bật
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1. Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao

động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất

Nội dung Quyết định 23/2021/QĐ-TTg
Quyết định 33/2021/QĐ-

TTg

Điều kiện

hỗ trợ

• NSDLĐ đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng

vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4/2021;

• Bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải

giảm từ 15% số lao động tham gia BHXH trở lên tại

thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 4/2021.

• … hết tháng 01/2021;

• ….giảm từ 10% số lao

động…so với tháng

01/2021.

Số lao động tham gia BHXH tính giảm:

• 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.

• Không bao gồm NLĐ nghỉ việc hưởng lương hưu từ

ngày 01/5/2021.

….từ ngày 01/02/2021…
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2. Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi

dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy

trì việc làm cho người lao động

Nội dung Quyết định 23/2021/QĐ-TTg Quyết định 33/2021/QĐ-TTg

Trình tự, 

thủ tục 

Chỉ quy định nơi nộp hồ sơ là Sở

Lao động – Thương binh và Xã hội

nơi đặt trụ sở chính.

Bổ sung:

• NSDLĐ có thể nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ thành các

đợt khác nhau để phù hợp với điều kiện SXKD và

việc sử dụng lao động.

• NLĐ chỉ được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng 01 lần

theo chính sách này.
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3. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp

đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

Nội dung Quyết định 23/2021/QĐ-TTg Quyết định 33/2021/QĐ-TTg

Đối

tượng hỗ

trợ

Quyết định 33 mở rộng đối tượng hỗ trợ so với Quyết định 23, gồm NLĐ:

• phải điều trị COVID-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa, không thể đến địa

điểm làm việc do yêu cầu của CQNN có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19;

• do NSDLĐ bị tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu của CQNN có

thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19;

• có trụ sở chính, chi nhánh, VPDD, địa điểm SXKD trên địa bàn:

(i) thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TT; hoặc

(ii) áp dụng các biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động/hoạt động hạn chế/hoạt

động có điều kiện/hoạt động hạn chế, có điều kiện theo Nghị quyết số 128/NQ-CP;

(iii) bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch COVID-19.

Hồ sơ đề

nghị

Bản sao văn bản thỏa thuận tạm

hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc

không lương.

Bổ sung:

Trường hợp do dịch bệnh hoặc nguyên nhân bất khả

kháng không thể thỏa thuận bằng văn bản, NSDLĐ và

NLĐ có thể thỏa thuận bằng hình thức khác (qua điện

thoại, tin nhắn, thư điện tử,...), sau đó NSDLĐ ghi rõ

cách thức thỏa thuận vào cột “Ghi chú” tại Mẫu 05 ban

hành kèm theo Quyết định 33/2021/QĐ-TTg và chịu

trách nhiệm về tính chính xác của nội dung thỏa thuận.
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Nội dung Quyết định 23/2021/QĐ-TTg Quyết định 33/2021/QĐ-TTg

Đối

tượng hỗ

trợ

Quyết định 33 mở rộng đối tượng hỗ trợ so với Quyết định 23, gồm NLĐ bị ngừng việc

thuộc một trong các trường hợp như quy định tại Mục 3 nêu trên, chỉ quy định khác tại

điểm (iii): bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch COVID-19 từ 14 ngày liên tục

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

4. Hỗ trợ người lao động ngừng việc
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5. Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng

lao động nhưng không đủ điểu kiện hưởng trợ 

cấp thất nghiệp

Nội dung Quyết định 23/2021/QĐ-TTg Quyết định 33/2021/QĐ-TTg

Đối 

tượng hỗ

trợ

Quyết định 33 mở rộng đối tượng hỗ trợ so với Quyết định 23, gồm NLĐ làm việc theo

chế độ HĐLĐ thuộc một trong các trường hợp như quy định tại Mục 3 nêu trên, chỉ quy

định khác tại điểm (iii): bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch COVID-19 trong

thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Hồ sơ đề

nghị hỗ

trợ

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo

bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau:

a) HĐLĐ đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc

theo HĐLĐ;

b) Quyết định thôi việc;

c) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ.

Bản sao một trong các giấy tờ:

…..
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6. Hỗ trợ người người điều trị COVID-19, cách ly y 

tế; trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật

Nội dung Quyết định 23/2021/QĐ-TTg Quyết định 33/2021/QĐ-TTg

Đối

tượng hỗ

trợ

Quyết định 33 bổ sung, sửa đổi so Quyết định 23, cụ thể gồm các đối tượng:

• Trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định của Luật Trẻ em);

• Người cao tuổi, người khuyết tật theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 5 của

Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021; và

• Người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID-19

(F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
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7. Hỗ trợ hộ kinh doanh

Nội dung Quyết định 23/2021/QĐ-TTg Quyết định 33/2021/QĐ-TTg

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.

• Có đăng ký kinh doanh và có trong danh

bạ của cơ quan thuế;

• Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở

lên do yêu cầu của CQNN có thẩm quyền

để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc do

có địa điểm kinh doanh trên địa bàn

thực hiện các biện pháp phòng, chống

dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc phải

áp dụng biện pháp không hoạt

động/ngừng hoạt động theo Nghị quyết

số 128/NQ-CP trong thời gian từ ngày

01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
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B - Văn bản pháp luật mới

STT Văn bản pháp luật

ĐẦU TƯ

1

Nghị định 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử

dụng vốn đầu tư công

Ngày ban hành: 11/11/2021 Ngày hiệu lực: 01/01/2022

2

Thông tư 23/2021/TT-BGTVT hướng dẫn về lập, phê duyệt, công bố danh mục

dự án; phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và đấu thầu lựa chọn

nhà đầu tư các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng

không, sân bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Ngày ban hành: 05/11/2021 Ngày hiệu lực: 25/12/2021

THƯƠNG MẠI

3

Nghị định 95/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng

dầu

Ngày ban hành: 01/11/2021 Ngày hiệu lực: 02/01/2022
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STT Văn bản pháp luật

GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

4

Nghị định 96/2021/NĐ-CP về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên

khoang

Ngày ban hành: 02/11/2021 Ngày hiệu lực: 02/11/2021

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

5

Thông tư 94/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử

dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá;

phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh

doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt

động thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 02/11/2021 Ngày hiệu lực: 17/12/2021

6

Thông tư 97/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư

23/2020/TT-BTC quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà

nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 12/11/2021 Ngày hiệu lực: 01/01/2022

BẢO HIỂM

7

Nghị định 97/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định

23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Ngày ban hành: 08/11/2021 Ngày hiệu lực: 23/12/2021

LAO ĐỘNG

8

Quyết định 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 ban hành: 06/11/2021 Ngày hiệu lực: 06/11/2021
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STT Văn bản pháp luật

HÀNH CHÍNH – TƯ PHÁP

9

Thông tư 07/2021/TT-BTP thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật

do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban

hành

Ngày ban hành: 01/11/2021 Ngày hiệu lực: 01/01/2022

10

Thông tư 08/2021/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ

trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

Ngày ban hành: 11/11/2021 Ngày hiệu lực: 11/11/2021

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

11

Thông tư 93/2021/TT-BTC quy định về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết

nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá do Bộ trưởng Bộ Tài

chính ban hành

Ngày ban hành: 01/11/2021 Ngày hiệu lực: 31/12/2021

GIÁO DỤC

12

Thông tư 31/2021/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét

thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao

đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 10/11/2021 Ngày hiệu lực: 26/12/2021 
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