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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19

                               Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu.

Triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24 tháng 9 năm 202 của Chính phủ và 
quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ 
về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (SDLĐ) bị ảnh 
hưởng do đại dịch Covid-19 gồm 02 chính sách hỗ trợ: hỗ trợ 1% giảm mức đóng vào 
quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho các đơn vị SDLĐ và hỗ trợ bằng tiền cho NLĐ).

 Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện báo cáo việc triển khai thực hiện chính sách hỗ 
trợ người SDLĐ và NLĐ. Kết quả cụ thể như sau: 

- Đơn vị SDLĐ thuộc diện được giảm trừ giảm 1% quỹ BHTN. Số tiền ước tính 
khoảng trên 6 tỷ đồng được giảm trừ hàng tháng từ  01/10/2021 đến 30/09/2022.

- Tính đến ngày 30/11/2021, BHXH huyện nhận của các đơn vị gửi danh sách 
NLĐ đang tham gia BHTN là 12.393 người; và nhận qua giao dịch công tại bộ phận 1 
cửa là 1.340 lao động dừng bảo lưu thời gian, đã cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản 
lý toàn ngành 12.393 người thuộc diện hỗ trợ của các đơn vị SDLĐ và 891 lao động 
bảo lưu thuộc diện hỗ trợ, Số bị từ chối giải quyết hưởng do nộp hồ sơ nhiều lần, không 
đủ điều kiện xét duyệt, không thuộc đối tượng được hưởng, BHXH huyện đã lập phiếu 
trả kết quả 521 người. BHXH huyện đã thẩm định lập danh sách duyệt hỗ trợ diện đang 
tham gia cho 12.393 người, diện dừng nghỉ bảo lưu 793 người, số tiền 
27.864.200.000đ, Đã chuyển cho 13.176 lao động được hỗ trợ theo NQ116 số tiền 
27.842.650.000đ, còn 10 lao động chưa đến nhận tiền, do sai, thiếu thông tin tài khoản 
cá nhân nên chưa cấp được số tiền 21.550.000đ (đã và đang liên hệ với NLĐ).

Số lao động đang tham gia tại thời điểm 30/9/2021 nộp hồ sơ 100% đã được 
BHXH huyện giải quyết chi hỗ trợ, trường hợp NLĐ tại đơn vị chưa được nhận tiền 
sau 30/11/2021 tự nộp hồ sơ như đối tượng bảo lưu thời gian tham gia BHXH-BHTN.

NLĐ đã dừng tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ 01/01/2020 đến 
30/9/2021 còn thời gian đóng BHTN bảo lưu, chưa nộp hồ sơ tiếp tục đăng ký trực tiếp 
hoặc qua dịch vụ công về cơ quan BHXH đến ngày 20/12/2021. 

Bảo hiểm xã hội huyện Hải Hậu trân trọng báo cáo./.
       Nơi nhận:
 - Như trên (để báo cáo);
  - BHXH tỉnh (để báo cáo); 
  - P LĐ-TBXH (để biết);
  - Lãnh đạo BHXH huyện; 
  - Các Tổ nghiệp vụ;
  - Lưu: VT.

 KT/GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 

   Nguyễn Sơn Hùng
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