ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SÔNG LÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1996 /UBND-BHXH

Sông Lô, ngày 07 tháng 10 năm 2021

V/v thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ
và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch
COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Kínhgửi:

- Bảo hiểm xã hội huyện;
- Phòng Lao động TB & XH huyện;
- Phòng Văn hóa- Thông tin;
- Trung tâm Văn hóa-thông tin-thể thao huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2021 của
Chính phủ 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;
Thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021 của
Chính phủ Quy định về việc thực hiện 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;
Thực hiện Công văn số 3068/BHXH-CSXH ngày 01 tháng 10 năm 2021 của
BHXH Việt Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ;
Để việc thực hiện 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 cho ngườilao
động (NLĐ) trên địa bàn huyện Sông Lô được thực hiện thống nhất, kịp thời, công
khai, minh bạch, đúng quy định.UBND huyện yêu cầu BHXH huyện, các phòng,
ban ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:
1. Bảo hiểm xã hội huyện
- Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn thực
hiện công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng mục đích, ý nghĩa, nội dung của
Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày
01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tập trung vào ý nghĩa, nội dung
chính sách, đối tượng, điều kiện hưởng, quy trình thủ tục hồ sơ đề nghị hưởng để
người lao động nắm rõ và dễ dàng tiếp cận chính sách.
- Cung cấp đầy đủ kịp thời các văn bản Nhà nước, của ngành liên quan đến
chính sách hỗ trợ. Hướng dẫn đơn vị sử dụng, NLĐ thủ tục hồ sơ đúng quy trình
thực hiện đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch,
không để lợi dụng, trục lợi chính sách.
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- Thực hiện giải quyết, chi trả kịp thời, công khai, minh bạch chính sách hỗ
trợ đến người lao động, đảm bảo thời gian theo quy định tại Văn bản số
3068/BHXH-CSXH ngày 01/10/2021 của BHXH Việt Nam.
- Thực hiện chính sách giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người
sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theoquyđịnh.
- Định kỳ hàng tuần, tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện gửi về
Văn phòng UBNDhuyện.
2. Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội
- Phối hợp với BHXH huyện, tăng cường tuyên truyền 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 theo Quyếtđịnh số 28/2021/QĐ-TTg của
ThủtướngChínhphủ; Lồngghéphoạtđộngtuyêntruyền,phổbiếnphápluậtvề BHXH,
BHYT, BHTN cho người sử dụng lao động, người lao động tại các doanh nghiệp,
người dântrongquátrìnhthựchiệnchứcnăng,nhiệmvụđượcgiao.
- Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc nắm bắt, trao đổi, tiếp cận thông tin, tổng hợp
các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân, báo cáo kết quả tổ
chức triển khai thực hiện.
3. Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm VH-TT-TT; Cổng thông tin
giao tiếp điện tử huyện
Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện và các cơ quan liên quan tăng cường
lượng tin, bài, thời gian phát sóng tuyên truyền bằng nhiều hình thức về ý nghĩa,
nội dung chính sách, đối tượng, điều kiện hưởng, quy trình thủ tục hồ sơ đề nghị
hưởng để người lao động nắm rõ và dễ dàng tiếp cận 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 theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ trên hệ thống truyền thanh cấp huyện và mạng lưới truyền thanh cơ sở, trong
đó chú trọng thời lượng, thời điểm phát sóng và trong quá trình tổ chức thực hiện,
đảm bảo hiệu quả.
4. UBND các xã, thị trấn
Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh 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 theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Chỉ đạo UBMTTQ, các tổ chức hội, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền sâu rộng
bằng nhiều hình thức về ý nghĩa, nội dung chính sách, đối tượng, điều kiện
hưởng, quy trình thủ tục hồ sơ đề nghị hưởng để người lao động nắm rõ và dễ
dàng tiếp cận chính sách.
5. Các đơn vị , doanh nghiệp trên địa bàn huyện
- Triển khai tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của chính sách hỗ
trợkhó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của Nghị quyết số 116/NQ-CP
2

ngày 24/9/2021, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng
Chính phủ, để người lao động nắm rõ và dễ dàng tiếp cận chính sách; xác định rõ
trách nhiệm của đơn vị trong việc triển khai thực hiện.
- Thực hiện theo quy trình hướng dẫn của Cơ quan BHXH về chính sách hỗ
trợ bằng tiền cho người lao động và thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm thất
nghiệp cho đơn vị do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ bảo
hiểm thất nghiệp theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
6. Đối tượng, mức hỗ trợ, thời gian thực hiện
6.1 Chính sách hỗ trợ Người lao động:
a) Đối tượng được hỗ trợ, gồm: Đối tượng áp dụng theo quy định tại Điều 1
Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg là:
- Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại thời
điểm ngày 30/9/2021 (có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan bảo
hiểm xã hội);không bao gồm các trường hợp: Người lao động đang làm việc tại
cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang
nhân dân; Người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân
sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị
định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ
chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Không áp dụng đối với đối
tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.
- Người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động
hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày
30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về
việc làm;không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hằng tháng;
Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.
b) Căn cứ tính mức hỗ trợ: Trên cơ sở thời gian đã đóng BHTN của người
lao động tại thời điểm ngày 30/9/2021 nhưng chưa được tính hưởng trợ cấp thất
nghiệp. Trường hợp người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất
nghiệp nhưng đến ngày 30/9/2021 chưa có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
thì tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng làm căn cứ để xác định mức hỗ trợ của
người lao động là tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng tại thời điểm ngày
30/9/2021.
Các mức hỗ trợ một lần bằng tiền, cụ thể:
- Thời gian đóng BHTN dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.
- Thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ
2.100.000 đồng/người.
- Thời gian đóng BHTN từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ
2.400.000 đồng/người.
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- Thời gian đóng BHTN từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ
2.650.000 đồng/người.
- Thời gian đóng BHTN từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ
2.900.000 đồng/người.
- Thời gian đóng BHTN từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000
đồng/người.
c)Trình tự, thủ tục thực hiện
- Đối với người lao động đang tham gia BHTN như sau:
Bước 1: Lập danh sách lao động tham gia BHTN
Cơ quan BHXH lập danh sách người lao động đang tham gia BHTN (Mẫu
số 01), gửi người sử dụng lao động.
Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách,
người sử dụng lao động công khai danh sách người lao động được hỗ trợ để người
lao động biết.
- Lập và gửi danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ và người lao
động tự nguyện không nhận hỗ trợ (Mẫu số 02) đến cơ quan BHXH.
- Người sử dụng lao động lập danh sách thông tin của người lao động cần
điều chỉnh (Mẫu số 03) gửi đến cơ quan BHXH.
- Trường hợp NLĐ chưa có số tài khoản cá nhân, đơn vị phối hợp với các
ngân hàng hỗ trợ NLĐ mở tài khoản cá nhân.
Bước 3: Chi trả tiền hỗ trợ
Cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động trong thời hạn 05
ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách người lao động đúng, đủ thông
tin.Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được danh sách người lao động điều
chỉnh thông tin.
- Đối với người lao động đã nghỉ việc: Căn cứ khoản 2, khoản 4 Điều 3
Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, người lao động đã nghỉ việc cần thực hiện theo
trình tự, thủ tục sau đây để nhận được tiền hỗ trợ:
Bước 1: Thực hiện kê khai thông tin theo Mẫu số 04 - Đề nghị hưởng hỗ
trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg (được ban hành kèm theo Quyết định
này) và thực hiện mở tài khoản cá nhân tại ngân hàng (nếu chưa có).
Bước 2: Chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021 phải gửi Đề nghị trên tới cơ
quan BHXH nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ.
Bước 3: Giải quyết đề nghị hỗ trợ của người lao động:
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được để nghị hỗ trợ của
người lao động, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng cho
người lao động.
d) Hình thức thực hiện tiếp nhận hồ sơ: Trực tiếp tpại cơ quan Bảo hiểm xã
hội huyện; thông qua dịch vụ Bưu chính; Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng
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Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ
I-VAN hoặc ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID).
e) Thời hạn đề nghị hỗ trợ: từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021
6.2. Chính sách Giảm mức đóng BHTN cho người sử dụng lao động bị
ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
a) Đối tượng được hỗ trợ:
- Người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm đang
tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01/10/2021. Không bao gồm các
trường hợp: Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị
vũ trang nhân dân; Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi
thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của
Chính phủ.
- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng được giảm đóng thì gửi cơ
quan bảo hiểm xã hội nơi đơn vị đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp 01 bản sao
văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc đơn vị sự nghiệp công được phân loại
tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021
của Chính phủ.
- Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.
- Mức đóng BHTN được giảm từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng
của những người lao động thuộc đối tượng đang tham gia BHTN.
b) Thời gian thực hiện:
- Thời gian giảm mức đóng là 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết
ngày 30/9/2022.
- Hằng tháng, trong thời gian từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022,
cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện giảm mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương tháng
của những người lao động thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp
thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động.
Trên đây là một số nội dung triển khai 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 theo Quyếtđịnh số 28/2021/QĐ-TTg của ThủtướngChínhphủ, UBND
huyện Sông Lô yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như trên;
KT. CHỦ TỊCH
- UBND tỉnh (b/c);
PHÓ CHỦ TỊCH
- BHXH tỉnh (b/c);
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện;

- Lưu: VT, BHXH.

Triệu Văn Chúc
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