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Số:            /BHXH-QLT
V/v hướng dẫn bổ sung một số nội dung 

thay đổi theo quy định tại Quyết định
 số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021

 của Thủ tướng Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Nam Định, ngày        tháng  11  năm 2021

Kính gửi: 
                                  - Các đơn vị SDLĐ trên địa bàn tỉnh Nam Định;

       - Bảo hiểm xã hội các huyện.

Thực hiện Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ (sau đây viết tắt là Quyết định 33/2021/QĐ-TTg) sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 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 (sau đây viết 
tắt là Quyết định 23/2021/QĐ-TTg); Công văn số 148/UBND-VP2 ngày 12 tháng 
11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định V/v triển khai thực hiện các 
chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 
dịch Covid-19 (sau đây viết tắt là Công văn số 148/UBND-VP2); Công văn số 
3664/BHXH-TST ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v 
thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp 
khó khăn do đại dịch Covid-19 (sau đây viết tắt là Công văn số 3664/BHXH-
TST);

Căn cứ Hướng số 10/HD-SLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định hướng dẫn 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 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Quyết định số 33/2021/QĐ-
TTg (sau đây viết tắt là Hướng số 10/HD-SLĐTBXH).

Để thống nhất trong việc tổ chức thực hiện; giải quyết đúng, kịp thời các 
chính chính sách hỗ trợ đối với người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động 
(SDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, tiếp theo Công văn số 1972/BHXH-
QLT ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Nam Định 
(sau đây viết tắt là Công văn số 1972/BHXH-QLT); BHXH tỉnh Nam Định hướng 
dẫn bổ sung một số nội dung thay đổi khi giải quyết các chính sách hỗ trợ NLĐ 
và người SDLĐ theo Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg như sau:
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1. Về đối tượng và điều kiện hỗ trợ đối với chính sách hỗ trợ NLĐ và 
người SDLĐ tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại 
Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg:

Người SDLĐ đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu 
trí và tử tuất đến hết tháng 01 năm 2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 
dẫn đến phải giảm từ 10% số lao động tham BHXH trở lên tại thời điểm nộp hồ 
sơ đề nghị so với tháng 01 năm 2021. Số lao động tham gia BHXH tính giảm bao 
gồm:

a) Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy 
định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng 
làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2021 đến ngày người 
SDLĐ có văn bản đề nghị.

b) Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian 
tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

c) Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian 
nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

d) Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm 
việc trở lên trong tháng.

*Lưu ý: Số lao động tham gia BHXH tính giảm chỉ bao gồm người làm 
việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp 
đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, người quản lý doanh 
nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; không bao gồm 
người lao động nghỉ việc hưởng lương hưu từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

2.  Xác nhận danh sách người lao động tham gia đào tạo theo quy định 
tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg:

Đơn vị SDLĐ sử dụng Mẫu số 02a tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 
22/2021/QĐ-TTg đề nghị cơ quan BHXH nơi đăng ký tham gia BHXH cho người 
lao động xác nhận về việc NSDLĐ đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho 
NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHTN từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề 
nghị hỗ trợ và đóng đủ BHTN đối với NLĐ tham gia đào tạo.

3. Điều kiện để xác nhận danh sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn 
thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại 
Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg (xác nhận mẫu 05):

NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng 
lao động, nghỉ việc không hưởng lương do thuộc một trong các trường hợp sau: 
phải điều trị Covid-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa, không thể 
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đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, 
chống dịch Covid-19; do người sử dụng lao động bị tạm dừng hoạt động toàn bộ 
hoặc một phần theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống 
dịch Covid-19 hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản 
xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo 
nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19 
(sau đây viết tắt là Chỉ thị số 16/CT-TTg) hoặc áp dụng các biện pháp không hoạt 
động/ngừng hoạt động/hoạt động hạn chế/hoạt động có điều kiện/hoạt động hạn 
chế, có điều kiện theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 
năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 
128/NQ-CP) hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch Covid-19 
được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

a. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng 
lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ 
ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm bắt 
đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 
01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

b. Đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH 
bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp 
đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương hoặc tại tháng liền kể trước thời 
điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không 
hưởng lương.”

4. Điều kiện để xác nhận danh sách hỗ trợ người lao động ngừng việc 
theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg (xác nhận 
mẫu 06): 

a. NLĐ làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc vì lý do 
theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc một trong các trường hợp sau: 
phải điều trị Covid-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa hoặc không 
thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; do 
người SDLĐ phải tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 hoặc có trụ sở 
chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-
TTg hoặc áp dụng các biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động/hoạt động 
hạn chế/hoạt động có điều kiện/hoạt động hạn chế, có điều kiện theo quy định tại 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/chi-thi-16-ct-ttg-2020-thuc-hien-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19-438648.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/chi-thi-16-ct-ttg-2020-thuc-hien-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19-438648.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-quyet-128-nq-cp-2021-quy-dinh-tam-thoi-thich-ung-an-toan-linh-hoat-dich-covid19-490931.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-quyet-128-nq-cp-2021-quy-dinh-tam-thoi-thich-ung-an-toan-linh-hoat-dich-covid19-490931.aspx
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Nghị quyết số 128/NQ-CP hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch 
Covid-19 từ 14 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 
đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

b. NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia 
BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng người lao động ngừng việc hoặc 
tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc.

5. Các vấn đề cần lưu ý
5.1. Ngoài các nội dung hướng dẫn bổ sung tại các Mục: 1, 2, 3, 4 Công 

văn này, các nội dung không đề cập còn lại vẫn thực hiện theo hướng dẫn tại Công 
văn số 1782/BHXH-QLT ngày 19/7/2021 của BHXH tỉnh Nam Định.

5.2. Đề nghị các đơn vị SDLĐ truy cập địa chỉ Website của BHXH tỉnh 
Nam Định: “http://namdinh.baohiemxahoi.gov.vn” để tải các văn bản chỉ đạo, 
hướng dẫn triển khai thực hiện mới: Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg, Công văn 
số 148/UBND-VP2; Công văn số 3664/BHXH-TST, Hướng số 10/HD-
SLĐTBXH. 

Giám đốc BHXH tỉnh giao BHXH các huyện và phòng Quản lý thu sao, 
gửi Công văn này đến các cơ quan, đơn vị được phân cấp quản lý thu BHXH, 
BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN để biết, thực hiện.

Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản 
ánh về BHXH tỉnh Nam Định (qua phòng Quản lý thu) để thống nhất cách giải 
quyết./.

  Nơi nhận:
 - Như trên;
 - UBND tỉnh (để báo cáo);
 - Giám đốc BHXH tỉnh (để báo cáo);
 - Các sở: LĐ-TB&XH, Tài chính, Nội vụ;
 - Liên đoàn Lao động tỉnh;
 - Ban QL các khu Công nghiệp tỉnh;
 - UBND các huyện và TP Nam Định;
 - Các Phó Giám đốc BHXH tỉnh;
 - Các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh;
 - Văn phòng;
 - Website của BHXH tỉnh;
 - Lưu: VT, QLT.

         
          KT. GIÁM ĐỐC
          PHÓ GIÁM ĐỐC

       Nguyễn Lương Ba

http://namdinh.baohiemxahoi.gov.vn/
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