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Hỗ trợ bằng tiền (hỗ trợ NLĐ)

HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI
SỬ DỤNG LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI

COVID-19 TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Giảm mức đóng vào quỹ BHTN (hỗ trợ NSDLĐ)

(Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ)

• Đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (1)

• Đã từng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động/ hợp đồng
  làm việc từ ngày 1/1/2020-30/9/2021 (2)

1/10/2021 đến 31/12/2021

~30,000 tỷ đồng 
từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm 2020

Thời gian đóng BHTN chưa hưởng
trợ cấp thất nghiệp

< 1 Năm

Đủ 1 năm ≤ 5 Năm

Đủ 5 năm  ≤ 7 Năm

Đủ 7 năm  ≤ 9 Năm

Đủ 9 năm  ≤ 11 Năm

≥ 11 Năm

1.800.000

2.100.000

2.400.000

2.650.000

2.900.000

3.300.000

(1) 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

(2) Có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao
gồm người hưởng lương hưu hàng tháng 

(3) 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 hỗ trợ (đồng/ người)

Kinh phí

Thời gian hỗ trợ

Điều kiện

Đối tượng
NSDLĐ quy định tại

Điều 43 của Luật Việt Nam (3)

Điều kiện
Đang tham gia BHTN
trước ngày 1/10/2021

Mức giảm
Giảm từ 1% xuống 0%

quỹ tiền lương tháng của
những NLĐ thuộc đối tượng

tham gia BHTN

Thời gian
12 tháng từ

1/10/2020-30/9/2021

BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp

NLĐ: Người lao động

NSDLĐ: Người sử dụng lao động


