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QUYÉT DINH
Ve viQccong bo thü tyc hinh chinh thuQcphqm vi chü'Cnäng quån Ij nhå nu&c
cüa BQLao dQng - Thucng binh vi Xä hQive viQcthwc hi?n chfnh såch
hö trq ngu&ilao dQngvi nguüi sü' dung lao dQngbi ånh hu&ng
dich COVID-19 tir Quy båo hiém thåt nghi?p

TRÜÖNG BQ LAO DQNG - THÜONG BINH vÅ xÄ HOI
Cän dc Nghi dinh
14/2017/ND-CPngåy 17 thång 02 näm 2017
Chinh phi
quy dinh chic näng, nhiem vv, quyén hen vå cc cäu tö chüc cüa Bé Lao döng - Thwang
binh vå Xä höi;
Cän cit Nghi dinh

63/2010/ND-CP ngåy 08 thång 6 näm 2010 cia Chinh phi vé
kiém soåt thü tuc hånh chinh; Nghi dinh sö' 48/2013/ND-CP ngåy 14 thång 5 näm 2013
cia Chinhphi st'cadöi, bö sung mot sö diéu cüa cåc Nghi dinh lién quan dén kiém soåt

thü tvc hånh chinh vå Nghi dinh

92/2017/ND-CPngåy 07 thång 8 näm 2017 cia

Chinhphü vé sü•adöi, bö sung mét sö diéu cüa cåc Nghi dinh lién quan dén kiém soåt thü
tuc hånh chinh;
Cän ct Quyét dinh 28/2021/QD-TTgngåy 01 thång 10 näm 2021 cüa Thi ttt&ng
Chinhphi quy dinh vé viéc thwc hi?n mot sö chinh såch hö trg ngwåi lao döng vå ngwåi
st? dung lao döng bi ånh htcång båi dqi dich COVID-19 tic Qul båo hiém thåt nghiép,•
Theo dé nghi cüa Cuc trwång Cuc Viéc låm,

QUYÉT DINH:

Dieu 1. Cöng bö kém theo Quyét dinh nåy thü tuc hånh chfnh m6i ban hånh
thuéc phqm vi chüc näng quån l! nhå nu6c cüa Bé Lao döng - Thuong binh vå Xä
höi vé viéc thvc hi?n mét sö chinh såch hö trq nguöi lao déng vå nguöi sir dung lao
döng bi ånh hu&ng böi doi dich COVID-19 tir Quy båo hiém thåt nghiép.
Dibu 2. Quyét dinh nåy c6 hiéu urc thi hånh ké tir ngåy Icy.

Dibu 3. Cuc tru&ng Cuc Viéc låm, Vy tru&ng
Phåp ché, Chånh Vän phöng
m, Thü truöng cåc co quan, don vi vå cå nhån c6 lién quan Chiu tråch nhiém thi
hånh Quyét dinh nåy./.
Nai nh@n:
- Nhtr Dibu 3;
- Bé tru&ng (dé båo cåo);
- Cåc Thir tru&ng; v/

KT. BC) TRUONG

CONG

- Vän phöng Chinh phü (Cuc Kiém soåt ITI-IC);
- UBND tinh, thånh ph6 trvc thuéc TW;
- BHXH Viet Nam;
: Luu: VT, VL, pc, CCHC.

é—V'ä anh
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI
CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ 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
(Ban hành kèm theo Quyết định số
/QĐ-LĐTBXH ngày tháng 10 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC)
Stt

Tên TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan
thực hiện

Thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện

1

Hỗ trợ bằng tiền cho người
lao động đang tham gia bảo
hiểm thất nghiệp từ kết dư
Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Việc làm

Cơ quan bảo hiểm xã hội

2

Hỗ trợ bằng tiền cho người
lao động đã dừng tham gia
bảo hiểm thất nghiệp từ kết
dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Việc làm

Cơ quan bảo hiểm xã hội

3

Giảm mức đóng bảo hiểm
thất nghiệp cho người sử
dụng lao động bị ảnh hưởng
bởi đại dịch COVID-19

Việc làm

Cơ quan bảo hiểm xã hội
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Phần 2. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện
1. Thủ tục “Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất
nghiệp từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp”
1.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Trong thời gian từ ngày Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01 tháng
10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg)
có hiệu lực thi hành đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2021, cơ quan bảo hiểm xã hội lập
danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp (theo Mẫu số 01 tại
Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg) gửi người sử dụng lao
động và công khai thông tin danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ
trên trang thông tin điện tử của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.
Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do
cơ quan bảo hiểm xã hội gửi đến, người sử dụng lao động công khai danh sách
người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ để người lao động biết, đối chiếu, bổ
sung thông tin (nếu có); lập và gửi danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ
và người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ (theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban
hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg) đến cơ quan bảo hiểm xã hội.
Người sử dụng lao động lập danh sách thông tin của người lao động cần điều
chỉnh (theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐTTg, nếu có), gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội, kèm theo hồ sơ chứng minh thông
tin điều chỉnh theo quy định pháp luật, chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 11 năm
2021.
Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách
người lao động đúng, đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được
danh sách người lao động điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến,
cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động. Khuyến khích chi
trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.
Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn
bản và nêu rõ lý do.
1.2. Cách thức thực hiện
Thực hiện theo một trong các hình thức sau:
- Trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng 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).
- Qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện.
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
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+ Danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ và người lao động tự
nguyện không nhận hỗ trợ theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết
định số 28/2021/QĐ-TTg.
+ Danh sách người lao động đề nghị điều chỉnh thông tin hưởng hỗ trợ theo
Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
1.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc đối với danh sách theo Mẫu số 02
và 20 ngày đối với danh sách theo Mẫu số 03.
1.5. Đối tượng thực hiện
Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30
tháng 9 năm 2021 (trừ 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 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 và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị
sự nghiệp công lập).
1.6. Cơ quan giải quyết: Cơ quan bảo hiểm xã hội.
1.7. Kết quả thực hiện: Hỗ trợ bằng tiền mặt. Trường hợp không giải quyết,
cơ quan bảo hiểm xã hội trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
1.8. Phí, lệ phí: Không.
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu số 02: Danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ đề nghị hưởng hỗ
trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.
Mẫu số 03: Danh sách người lao động đề nghị điều chỉnh thông tin hưởng hỗ
trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Người lao động đáp ứng đủ các điều kiện sau được hỗ trợ bằng tiền:
- Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày
30 tháng 9 năm 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 tháng 9 năm 2021 chưa có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
thì tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng làm căn cứ để xác định
mức hỗ trợ của người lao động là tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa
hưởng tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021.
1.11. Căn cứ pháp lý
- Luật Việc làm;
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- Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban thường vụ
Quốc hội ban hành 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;
- Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ
quy định về việc thực hiện một số 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.
2. Thủ tục “Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động đã dừng tham gia bảo
hiểm thất nghiệp từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp”
2.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Người lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp
huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ (theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban
hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg), thời hạn nộp đề nghị hỗ trợ chậm
nhất đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2021.
Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ
của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động,
thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Khuyến khích chi
trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.
Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn
bản và nêu rõ lý do.
2.2. Cách thức thực hiện
Thực hiện theo một trong các hình thức sau:
- Trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng 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).
- Qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện.
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành
kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
2.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.
2.5. Đối tượng thực hiện
Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng
lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm
2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp
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.
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Sau ngày 30 tháng 11 năm 2021, người lao động thuộc đối tượng đang tham
gia bảo hiểm thất nghiệp chưa nhận được hỗ trợ thì người lao động thực hiện theo
quy định đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
2.6. Cơ quan giải quyết: Cơ quan bảo hiểm xã hội.
2.7. Kết quả thực hiện: Hỗ trợ bằng tiền. Trường hợp không giải quyết, cơ
quan bảo hiểm xã hội trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
2.8. Phí, lệ phí: Không.
2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu số 04: Đề nghị hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg
2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Người lao động đáp ứng đủ các điều kiện sau thì được hỗ trợ bằng tiền:
- Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp 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).
- Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp
đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01
năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021.
2.11. Căn cứ pháp lý
- Luật Việc làm;
- Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban thường vụ
Quốc hội ban hành 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;
- Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ
quy định về việc thực hiện một số 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.
3. Thủ tục “Giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao
động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19”
3.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng giảm đóng gửi cơ quan
bảo hiểm xã hội nơi đơn vị đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp bản sao văn bản
của cơ quan có thẩm quyền về việc đơn vị sự nghiệp công được phân loại tự chủ tài
chính.
Bước 2: Hằng tháng, trong thời gian từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết
ngày 30 tháng 9 năm 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.
3.2. Cách thức thực hiện
Thực hiện theo một trong các hình thức sau:
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- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Nộp trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện.
3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng được giảm đóng:
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 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn
vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của
đơn vị sự nghiệp công lập.
- Số lượng hồ sơ: 01 bản.
3.4. Thời hạn giải quyết: 12 tháng, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết
ngày 30 tháng 9 năm 2022.
3.5. Đối tượng thực hiện
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 tháng 6 năm 2021 của
Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các
quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
3.6. Cơ quan giải quyết: Cơ quan bảo hiểm xã hội.
3.7. Kết quả thực hiện: Giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền
lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm
thất nghiệp.
3.8. Phí, lệ phí: Không.
3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện
- 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 tháng 6 năm 2021
của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và
các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
- Đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01 tháng 10 năm 2021.
2.11. Căn cứ pháp lý
- Luật Việc làm;
- 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 và các quy định pháp
luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
quy định về việc 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.

