
MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CÓ HIỆU LỰC 

TỪ THÁNG 10/2021. 

Hỗ trợ người lao động và chủ sử dụng lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 về chính sách 

hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng 

bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). 

Theo đó, hỗ trợ bằng tiền cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ kết dư 

Quỹ BHTN. Đối tượng được áp dụng là NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm 

ngày 30/9/2021 (không bao gồm NLĐ 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). 

NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm 

việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết 30/9/2021 có thời gian 

đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm 

người hưởng lương hưu hằng tháng. 

Nguồn kinh phí: khoảng 30.000 tỉ đồng từ kết dư Quỹ BHTN đến hết năm 2020. 

Thời gian thực hiện việc hỗ trợ NLĐ từ ngày 01/10/2021 và hoàn thành chậm nhất 

vào ngày 31/12/2021. 

Ngoài ra, theo Nghị quyết, giảm mức đóng vào Quỹ BHTN cho NSDLĐ bị ảnh 

hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đối tượng áp dụng là NSDLĐ 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 BHTN trước ngày 

01/10/2021. NSDLĐ được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương 

tháng của những NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHTN. Thời gian thực hiện giảm 

mức đóng từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022. 

Nhiều chính sách hỗ trợ mới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đào tạo, khởi 

nghiệp sáng tạo. 

Chính phủ ban hành Nghị định 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

(DNNVV), có hiệu lực từ 15/10/2021 

Trong đó, có thể kể đến một số chính sách đáng chú ý như: Tăng mạnh mức hỗ trợ 

tư vấn DNNVV, cụ thể DN siêu nhỏ được hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu 



đồng/năm/DN (trước đây chỉ tối đa 3 triệu đồng); DN nhỏ không quá 100 triệu 

đồng/năm/DN (trước đây, không quá 5 triệu đồng)... 

Nghị định bổ sung thêm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ: 

Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn (không quá 70 triệu đồng/năm/doanh nghiệp) 

với doanh nghiệp siêu nhỏ; với doanh nghiệp nhỏ, mức hỗ trợ là 50% giá trị hợp 

đồng tư vấn nhưng không quá 150 triệu đồng/năm/doanh nghiệp… 

Ban hành mẫu giấy xác nhận mới để mua nhà ở xã hội. 

Thông tư 09/2021/TT-BXD (Thông tư 09) của Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn 

về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có hiệu lực từ ngày 01/10/2021. 

Theo đó, các mẫu giấy tờ mới chứng minh đối tượng, điều kiện để mua, thuê, thuê 

mua nhà ở xã hội được ban hành kèm theo sẽ thay thế cho các mẫu ban hành kèm 

Thông tư số 20/2016/TT-BXD. Cụ thể, là đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở 

xã hội là phụ lục 1 ban hành kèm thông tư này. 

Thông tư 09 cũng bỏ yêu cầu người mua lại nhà ở xã hội phải được Sở Xây dựng 

địa phương xác nhận vào đơn đăng ký mua nhà về việc người này chưa hưởng 

chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội. 

Đồng thời, cũng quy định rõ đối tượng được sử dụng mẫu giấy xác nhận về đối 

tượng và thực trạng nhà ở: áp dụng với các đối tượng là người có công với cách 

mạng, người lao động trong doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, sỹ 

quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ… 

Đi đăng kiểm không còn phải xuất trình bảo hiểm xe như quy định cũ. 

Từ ngày 01/10/2021, các quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được thực hiện theo Thông tư 

16/2021/TT-BGTVT. 

Thông tư mới này có nhiều nội dung mới liên quan đến việc đăng kiểm ô tô, như: 

Đi đăng kiểm không còn phải xuất trình bảo hiểm xe như quy định cũ mà chỉ cần 

xuất trình giấy tờ về đăng ký xe hoặc giấy hẹn cấp giấy đăng ký xe. Đồng thời, cần 

nộp bản chính Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

xe cơ giới đối với trường hợp xe cải tạo. 

Bốn trường hợp ô tô bị cảnh báo đăng kiểm, gồm: Xe có khiếm khuyết, hư hỏng, 

kiểm định không đạt; Xe thanh lý không có thông tin trong cơ sở dữ liệu sản xuất, 

lắp ráp, nhập khẩu, kiểm định thì đơn vị đăng kiểm sẽ xác minh sự phù hợp của xe 



trên cơ sở dữ liệu về đăng ký xe, qua xác minh, không phù hợp với xe trên thực tế; 

Xe tạm nhập, tái xuất; Xe vi phạm giao thông quá hạn giải quyết. 

Tăng thời hạn đăng kiểm xe kinh doanh vận tải đến 09 chỗ từ 18 tháng lên 24 

tháng đối với chu kỳ đầu và từ 06 tháng lên 12 tháng đối với chu kỳ tiếp theo./. 

(BTY Law Firm – Tổng hợp) 
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