
 

Số 38 Thủ Khoa Huân, Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An; 

Điện thoại: (0272) 3824888, Fax: (0272) 3523567, Email: stt@longan.gov.vn . 

UBND TỈNH LONG AN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:               /STTTT-BCTT 

V/v tuyên truyền chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao 

động bị ảnh hưởng bởi đại dịch 

COVID-19 theo Nghị quyết số 

116/NQ-CP của Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Long An, ngày         tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện, 

thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 1813/VPUBND-VHXH ngày 29/9/2021 của Văn 

phòng UBND tỉnh, V/v tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-

CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các 

cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân các nội dung 

Nghị quyết số 116/NQ-CP 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 (tham khảo nội dung theo Phụ lục I, Phụ lục II đính kèm). 

Trân trọng./. 

 

 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- UBND tỉnh - Sở Chỉ huy (báo cáo); 

- Tiểu ban TMTH (báo cáo); 

- Tiểu ban TT,TT&CN (báo cáo); 

- UBND huyện, thị xã, thành phố (p/h chỉ đạo); 

- Giám đốc (báo cáo), PGĐ Sở TTTT; 

- Đơn vị trực thuộc Sở TTTT; 

- Lưu: VT, BCTT.  Ph (01) 

(VB điện tử) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Cao Chánh 

mailto:stt@longan.gov.vn
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Phụ lục I 

NỘI DUNG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 

(Kèm theo Công văn số         /STTTT-BCTT ngày     /10/2021) 

 

Trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và tác động nặng nề 

lên nhiều mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng lớn đến việc làm, đời sống, thu 

nhập của người lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người sử dụng 

lao động. Ngày 24/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP; theo 

đó, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 được hỗ trợ bằng tiền 

từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể như sau: 

 * Đối tượng được hỗ trợ: 

1. Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 

30 tháng 9 năm 2021 (không bao gồm 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 

và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường 

xuyên). 

2. 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 hưởng lương hưu hàng tháng. 

* Mức hỗ trợ: Mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp 

chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, cụ thể như sau: 

1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 

đồng/người. 

2. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: 

hỗ trợ 2.100.000 đồng/người. 

3. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: 

hỗ trợ 2.400.000 đồng/người. 

4. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 

tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người. 

5. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 

tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người. 

6. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 

3.300.000 đồng/người. 

* Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động: Từ ngày 01 tháng 10 năm 

2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. 
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Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị liên 

quan hoàn tất thủ tục, bố trí nhân lực, kinh phí tiến hành hỗ trợ đến từng người 

lao động theo quy định của Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ./. 
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Phụ lục II 

NỘI DUNG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 

(Kèm theo Công văn số         /STTTT-BCTT ngày     /10/2021) 

 

Trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và tác động nặng nề 

lên nhiều mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng lớn đến việc làm, đời sống, thu 

nhập của người lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người sử dụng 

lao động. Ngày 24/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP; theo 

đó, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 được giảm 

mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể như sau: 

 Đối tượng: Người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc 

làm (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) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước 

ngày 01 tháng 10 năm 2021. 

Mức giảm đóng: Người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% 

xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng 

tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 

Thời gian thực hiện giảm mức đóng là: 12 tháng, kể từ ngày 01 tháng 

10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022. 

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị liên 

quan hoàn tất thủ tục tiến hành hỗ trợ đến từng đối tượng theo quy định của 

Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ./. 
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