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Thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho 
doanh nghiệp do tác động của dịch bệnh Covid-19, vừa qua Chính Phủ đã ban hành Nghị Quyết 42/2020/NQ-
CP ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ cho cá nhân và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 
Ngoài ra, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (“Bộ LĐTBXH”) và và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
cũng đã ban hành các văn bản về giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc và lùi thời 
điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn.

Chúng tôi xin tổng hợp một số điểm nổi bật của các chính sách trên có liên quan đến doanh nghiệp và người 
lao độngnhư dưới đây.

1. Các chính sách hỗ trợ tài chính của Chính phủ theo Nghị quyết 42/2020/NQ-CP

 • Hỗ trợ 1.800.000 đồng/người/tháng cho người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải tạm 
hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên. Thời gian hỗ trợ sẽ theo thực tế 
phát sinh nhưng không vượt quá 3 tháng kể từ ngày 01/04/2020.

 • Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng 
trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 
1.000.000 đồng/người/tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng 
kể từ tháng 4/2020.

 • Người sử dụng lao động gặp khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho 
người lao động theo quy định của Bộ luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 
2020 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao 
động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 
tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến 
người lao động bị ngừng việc.

 • Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% số lượng lao động 
tham gia BHXH trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, 
tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người 
sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng. 

2. Giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc do dịch Covid-19

Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 25/3/2020 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn:

 — Đối tượng áp dụng: người lao động bị ngừng việc do tác động của dịch Covid-19, bao gồm:

 — (i) người lao động nước ngoài chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc trong thời gian có dịch theo 
quy định;

 — (ii) người lao động phải thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
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 — (iii) người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp không vận hành được 
vì những người lao động khác trong thời gian chưa quay trở lại làm việc theo yêu cầu của cơ quan có 
thẩm quyền và

 — (iv) doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh ảnh hưởng đến nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới 
phải thu hẹp sản xuất, không bố trí đủ việc làm cho người lao động.

 — Chính sách áp dụng:

 • Lương ngừng việc đối với các đối tượng (i), (ii), (iii): mức lương do người lao động và người sử dụng 
lao động thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định.

 • Đối với đối tượng (iv): tùy tình hình thực tế, người sử dụng lao động có thể thỏa thuân:

a) tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động; hoặc

b) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động; hoăc

c) sắp xếp lại lao động theo các quy định liên quan tại Bộ Luật Lao động. 

3. Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do Covid-19

Công văn 245/TLĐ ngày 18/3/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn:

 — Đối tượng áp dụng: doanh nghiệp có số lao động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 
50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trở lên.  Việc xác định đối tượng 
đủ điều kiện áp dụng sẽ do Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố/Công đoàn ngành Trung ương và tương 
đương/Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng liên đoàn xem xét.

 — Chính sách áp dụng: Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 đến ngày 
30/6/2020 (hoặc 31/12/2020 nếu dịch bệnh chưa thuyên giảm và doanh nghiệp còn tiếp tục khó khăn)

Xin lưu ý trong thời gian tạm dừng/lùi thời điểm đóng các nghĩa vụ bảo hiểm, công đoàn, các doanh 
nghiệp vẫn phải thực hiện việc báo cáo, kê khai theo đúng quy định hiện hành. Chính phủ sẽ sớm ban 
hành Quyết định của Thủ tướng hướng dẫn chi tiết về điều kiện và hồ sơ thủ tục thực hiện các gói hỗ trợ 
tài chính nêu tại Nghị quyết 42/2020/NQ-CP.
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