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Ngoài ra, Quyết định 28/2021/QĐ-TTg còn quy định các trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ cho NLĐ như 
sau:   
Đối với NLĐ đang tham gia BHTN  
• Cơ quan BHXH lập danh sách NLĐ tham gia BHTN theo Mẫu số 01 gửi NSDLĐ (chậm nhất đến hết ngày 
20/10/2021).
• Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách trên, NSDLĐ lập và gửi danh sách NLĐ có thông 
tin đúng, đủ và NLĐ tự nguyện không nhận hỗ trợ theo Mẫu số 02; danh sách NLĐ cần điều chỉnh thông tin theo 
Mẫu số 03 (nếu có) đến cơ quan BHXH.
• Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ đúng, đủ thông tin, và 20 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được danh sách NLĐ cần điều chỉnh thông tin, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ (Trường hợp 
không chi trả hõ trợ, cần có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do).   
Đối với NLĐ đã dừng tham gia BHTN
• NLĐ đề nghị cơ quan BHXH theo Mẫu số 04 (thời gian tiếp nhận chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021).  
• Cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị (chậm nhất vào 
ngày 31/12/2021).

Trước những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, ngày 24/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 
116/NQ-CP (“Nghị quyết 116”) về chính sách hỗ trợ người lao động (“NLĐ”) và người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) 
bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (“BHTN”). Đến ngày 01/10/2021 vừa qua, Chính 
phủ ban hành Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định thực hiện một số điểm của Nghị quyết 116.  
Quyết định này có hiệu lực từ 01/10/2021, đưa ra những hỗ trợ đối với NLĐ và NSDLĐ, cụ thể như sau:

12/10/2021

Quý Doanh nghiệp có thắc mắc trong quá trình thực hiên văn bản này, vui lòng liên hệ với RSM để được hỗ trợ chi 
tiết. 
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Mức hỗ trợ
(đồng/người)

Đối tượng 
được hỗ trợ

Căn cứ vào tổng thời gian đóng BHTN 
chưa hưởng trợ cấp tại thời điểm ngày 
30/09/2021:  
• Dưới 12 tháng: 1.800.000  
•Từ đủ 12 đến dưới 60 tháng: 2.100.000   
•Từ đủ 60 đến dưới 84 tháng: 2.400.000  
•Từ đủ 84 đến dưới 108 tháng: 2.650.000  
•Từ đủ 108 đến dưới 132 tháng: 2.900.000  
•Từ đủ 132 tháng trở lên: 3.300.000

• NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm 
ngày 30/09/2021 (có tên trong danh 
sách tham gia BHTN của cơ quan bảo 
hiểm xã hội), không bao gồm các trường 
hợp được quy định cụ thể.   
• NLĐ 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 30/09/2021 
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 hàng tháng.  
• Không áp dụng đối với đối tượng tự 
nguyện không nhận hỗ trợ.

• Giảm mức đóng xuống bằng 0% quỹ 
tiền lương tháng của NLĐ đang tham gia 
BHTN.  
• ời gian thực hiện giảm mức đóng: 12 
tháng, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết 
ngày 30/09/2022

• 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, 
được phân loại tự chủ tài chính theo quy 
định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 6 năm 2021.  
• Không áp dụng đối với đối tượng tự 
nguyện không nhận hỗ trợ.

• Hằng tháng, trong thời gian từ ngày
01/10/2021 đến hết ngày 30/09/2022, 
cơ quan BHXH thực hiện giảm mức đóng
 bằng 0% quỹ tiền lương tháng của NLĐ 
đang tham gia BHTN thuộc trách nhiệm 
của NSDLĐ.


