
                                   Kính gửi:  

                  - Phòng Văn hóa - Thông tin huyện; 

                   - Đài Truyền thanh huyện; 

                   - Văn phòng HĐND và UBND;  

                           - UBND các xã, thị trấn. 
 

Hiện nay, Hội đồng Phối hợp PBGDPL phối hợp với Sở Tư pháp cung cấp tài liệu phát 

qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở mỗi tháng 04 kỳ. Nội dung các chuyên đề và các file ghi 

âm được đăng tải trên trang điện tử huyện Bố Trạch https://botrach.quangbinh.gov.vn 

Để tài liệu được tuyên truyền đến người dân, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 

luật huyện yêu cầu Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh huyện; UBND các xã, thị 

trấn chỉ đạo, hướng dẫn các thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tổ chức phổ biến, tuyên 

truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; Văn phòng HĐND và UBND cho đăng tải trên 

Trang điện tử huyện nội dung tháng 11/2021 như sau:  

- Một số nội dung của Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch Covid-19” ban hành kèm Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 

2021 của Chính phủ;  

- Một số nội dung của Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện 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;  

- Một  số  nội  dung  của  Nghị  quyết  số  406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, 

người dân chịu tác động của dịch Covid-19;  

-  Một số nội dung của Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và 

xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022; 

- Tiếp tục tuyên truyền mục đích và ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11.  

Đây là nội dung đặc biệt quan trọng trong thời điểm hiện tại nên yêu cầu UBND các xã, 

thị trấn căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương để lựa chọn thời điểm, hình thức tuyên 

truyền thích hợp phát sóng nội dung trên đảm bảo tất cả người dân đều được nghe, có tính hiệu 

quả. Tần suất thực hiện phát thanh tối thiểu 07 lần/tuần (vào tất cả các ngày trong tuần).  

Đối với Đài Truyền thanh huyện, yêu cầu phát thanh với tần suất 05 lần/tuần. 

Nhận được Công văn này yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Phòng Tư pháp 

(Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện) để được hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận:                        TM. HỘI ĐỒNG 

- Như trên;               CHỦ TỊCH 

- Thường trực Huyện ủy;                                          

- Thường trực HĐND huyện;                                                                           
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;        

- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy;          

- Thành viên HĐPHPBGDPL huyện;                                         PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

- Lưu: HĐ, TP.                                                                               Nguyễn Hữu Hồng 

UBND HUYỆN BỐ TRẠCH 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, 

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN 

Số:              /HĐPB 
V/v tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật trên hệ thống truyền thanh 

cấp xã tháng 11/2021. 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bố Trạch, ngày        tháng 11 năm 2021 
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TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG 

LOA TRUYỀN THANH CƠ SỞ 

Kỳ 1 

MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY ĐỊNH TẠM THỜI “THÍCH ỨNG AN 

TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19” BAN 

HÀNH KÈM NGHỊ QUYẾT SỐ 128/NQ-CP NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 

2021 CỦA CHÍNH PHỦ 

  Tổ chức Y tế thế giới, các nhà khoa học và các quốc gia nhận định dịch 

COVID-19 chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trước năm 2023; có thể xuất hiện 

các chủng vi rút mới nguy hiểm hơn làm cho dịch diễn biến phức tạp khó lường. 

Tuy nhiên, việc bao phủ vắc xin, có thuốc điều trị giúp giảm số ca nặng, tử vong và 

giảm tỷ lệ mắc. Do vậy, đã có nhiều quốc gia thay đổi chiến lược ứng phó dịch 

bệnh từ cố gắng dập tắt dứt điểm sang sống chung an toàn với dịch bệnh. 

Đối với Việt Nam, một số kinh nghiệm đã bước đầu được đúc kết từ thực 

tiễn phòng, chống dịch; năng lực ứng phó của hệ thống y tế từng bước được nâng 

lên; diện bao phủ vắc xin nhất là đối với nhóm người có nguy cơ cao, các đô thị 

lớn tăng nhanh giúp chúng ta chủ động hơn trong phòng, chống dịch. 

Từ thực tiễn tình hình, ý kiến phân tích của các nhà khoa học, chuyên gia, ý 

kiến của các địa phương và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, 

Chính phủ xác định mục tiêu công tác phòng, chống dịch vẫn là nhiệm vụ trọng 

tâm nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, khôi phục, phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội; chuyển hướng chiến lược 

phòng, chống dịch sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19”. 

Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19”. 

I. MỤC TIÊU 

Bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp 

nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do COVID-19; khôi phục và phát 

triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện mục tiêu 

kép, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, phấn 

đấu trong năm 2021. 

Trong khi tỷ lệ bao phủ vắc xin đang được đẩy nhanh nhưng chưa đạt độ bao 

phủ toàn dân và các loại thuốc điều trị COVID-19 đang được phát triển, đưa vào sử 

dụng nhưng chưa có thuốc đặc trị; nhằm đảm bảo sự thống nhất thực hiện theo quy 

định, hướng dẫn của các bộ, ngành đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của 

địa phương trong kiểm soát tình hình dịch bệnh, tạo điều kiện khôi phục sản xuất, 

kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của Nhân dân dần 

trở lại tình trạng bình thường mới; không để tình trạng cục bộ, cát cứ trong ban 
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hành và thực hiện các giải pháp trên mức cần thiết gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản 

xuất kinh doanh, đời sống xã hội. 

II. QUAN ĐIỂM 

1. Bảo đảm mục tiêu kép nhưng đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên 

hết, trước hết; các giải pháp phòng, chống dịch phải dựa trên cơ sở khoa học, phù 

hợp với thực tiễn và điều kiện của đất nước; đảm bảo người dân được bảo vệ tốt 

nhất trước dịch bệnh, được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất, nhanh nhất, ngay từ cơ 

sở; nhưng không gây ách tắc cho lưu thông, sản xuất. 

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; huy động cả hệ thống chính 

trị; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm người đứng 

đầu trong phòng, chống dịch, thực hiện mục tiêu kép; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo 

thống nhất trong toàn quốc, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của chính 

quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở. 

3. Trong phòng, chống dịch phải lấy phòng dịch là cơ bản, lâu dài; y tế là 

lực lượng nòng cốt cùng với các lực lượng quân đội, công an,... nhưng phải huy 

động sự tham gia của tất cả các lực lượng, các tầng lớp trong xã hội. Phát huy vai 

trò của người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch, 

trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt an toàn. 

4. Các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19 phải được thực hiện dứt khoát, kịp thời, quyết liệt; đảm bảo hài hòa 

giữa các giải pháp chuyên môn y tế với các giải pháp hành chính, kinh tế - xã hội. 

Các giải pháp y tế phải đồng bộ giữa cách ly với xét nghiệm, điều trị, vắc xin, theo 

phương châm “cách ly, xét nghiệm là then chốt, vắc xin, thuốc điều trị là điều kiện 

tiên quyết”. 

III. PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ, XÁC ĐỊNH CẤP ĐỘ DỊCH 

1. Phân loại cấp độ dịch 

- Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh. 

- Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng. 

- Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam. 

- Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ. 

2. Phạm vi đánh giá cấp độ dịch 

Đánh giá từ quy mô cấp xã. Khuyến khích đánh giá từ phạm vi, quy mô nhỏ 

nhất có thể (dưới cấp xã) nhằm đảm bảo linh hoạt, hiệu quả. 

3. Tiêu chí đánh giá cấp độ dịch 

a) Tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian. 

b) Độ bao phủ vắc xin (lưu ý nhóm tuổi có nguy cơ cao, tỷ lệ tiêm mũi thứ 

nhất, tỷ lệ tiêm đủ liều). 
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c) Khả năng thu dung, điều trị của các tuyến (lưu ý xác định rõ khả năng thu 

dung, điều trị hiện có và kế hoạch bổ sung). 

4. Xác định cấp độ dịch 

a) Bộ Y tế hướng dẫn các tiêu chí, phương pháp đánh giá và xác định cấp độ 

dịch; 

b) Căn cứ vào Hướng dẫn của Bộ Y tế về đánh giá và xác định cấp độ dịch 

và tình hình dịch trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương quyết định chuyển đổi cấp độ dịch. Trong trường hợp nâng cấp độ dịch thì 

phải thông báo trước tối thiểu 48 giờ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, có 

sự chuẩn bị trước khi áp dụng. 
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Kỳ 2 

MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2021/QĐ-TTG NGÀY 

01/10/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC 

HIỆN 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  

I. HỖ TRỢ BẰNG TIỀN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG 

BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19 TỪ KẾT DƯ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

Điều 1. 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 (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ 

quan bảo hiểm xã hội), không bao gồm các trường hợp sau: 

a) 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. 

b) Người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách 

nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-

CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của 

đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính 

của đơn vị sự nghiệp công lập. 

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 đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng. 

3. Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ. 

Điều 2. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ tính và mức hỗ 

trợ 

1. Căn cứ tính mức hỗ trợ: Trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm thất 

nghiệp của người lao động tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 nhưng chưa 

được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Trường hợp người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 

nhưng đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 chưa có quyết định hưởng trợ cấp thất 

nghiệp thì tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng làm căn cứ để xác 

định mức hỗ trợ của người lao động là tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp 

chưa hưởng tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021. 

2. Mức hỗ trợ 

Hỗ trợ một lần bằng tiền, cụ thể như sau: 

a) Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng: Hỗ trợ 1.800.000 

đồng/người. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-60-2021-nd-cp-co-che-tu-chu-tai-chinh-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-478766.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-60-2021-nd-cp-co-che-tu-chu-tai-chinh-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-478766.aspx
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b) Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: 

Hỗ trợ 2.100.000 đồng/người. 

c) Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: 

Hỗ trợ 2.400.000 đồng/người. 

d) Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: 

Hỗ trợ 2.650.000 đồng/người. 

đ) Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: 

Hỗ trợ 2.900.000 đồng/người. 

e) Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên: Hỗ trợ 

3.300.000 đồng/người. 

Điều 3. Trình tự, thủ tục thực hiện 

1. Đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp 

a) Cơ quan bảo hiểm xã hội lập danh sách người lao động đang tham gia bảo 

hiểm thất nghiệp theo Mẫu số 01, gửi người sử dụng lao động. Chậm nhất đến hết 

ngày 20 tháng 10 năm 2021, cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn thành việc gửi danh 

sách đến tất cả người sử dụng lao động và công khai thông tin danh sách người lao 

động thuộc đối tượng được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan bảo 

hiểm xã hội cấp tỉnh. 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ 

quan bảo hiểm xã hội gửi đến, người sử dụng lao động công khai danh sách người 

lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ để người lao động biết, đối chiếu, bổ sung 

thông tin (nếu có); lập và gửi danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ và 

người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ theo Mẫu số 02 đến cơ quan bảo 

hiểm xã hội. 

Người sử dụng lao động lập danh sách thông tin của người lao động cần điều 

chỉnh theo Mẫu số 03 (nếu có), gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội, kèm theo hồ sơ 

chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật, chậm nhất đến hết ngày 

10 tháng 11 năm 2021. 

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách người 

lao động đúng, đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh 

sách người lao động điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, cơ 

quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động. Khuyến khích chi trả 

thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động. 

Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng 

văn bản và nêu rõ lý do. 

2. Đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp 

a) Người lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện 

nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04. Thời hạn tiếp nhận đề 

nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2021. 
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b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của 

người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, 

thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Khuyến khích chi 

trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động. 

Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng 

văn bản và nêu rõ lý do. 

3. Sau ngày 30 tháng 11 năm 2021, người lao động thuộc đối tượng khoản 1 

Điều này chưa nhận được hỗ trợ thì người lao động thực hiện theo quy định khoản 

2 Điều này. 

4. Hình thức thực hiện: 

a) Trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công 

của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng 

dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID). 

b) Thông qua dịch vụ bưu chính. 

c) Trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện. 

II. GIẢM MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CHO NGƯỜI SỬ 

DỤNG LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19 

Điều 4. Đối tượng được hỗ trợ 

Người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm đang tham 

gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01 tháng 10 năm 2021, không bao gồm các 

trường hợp sau: 

1. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ 

trang nhân dân. 

2. Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường 

xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 

của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và 

các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng được giảm đóng thì gửi cơ quan 

bảo hiểm xã hội nơi đơn vị đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp 01 bản sao văn bản 

của cơ quan có thẩm quyền về việc đơn vị sự nghiệp công được phân loại tự chủ 

tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 

2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công 

lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

3. Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ. 

Điều 5. Giảm mức đóng và thời gian thực hiện 

1. Giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những 

người lao động thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-60-2021-nd-cp-co-che-tu-chu-tai-chinh-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-478766.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-60-2021-nd-cp-co-che-tu-chu-tai-chinh-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-478766.aspx
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2. Thời gian thực hiện giảm mức đóng: 12 tháng, kể từ ngày 01 tháng 10 

năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022. 

3. Hằng tháng, trong thời gian từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 

30 tháng 9 năm 2022, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện giảm mức đóng bằng 0% 

quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng đang tham gia bảo 

hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động. 
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Kỳ 3 

MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 406/NQ-UBTVQH15 NGÀY 

19/10/2021 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ BAN HÀNH MỘT 

SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, NGƯỜI DÂN CHỊU 

TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19  

1. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với 

trường hợp người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có 

doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với 

doanh thu năm 2019. 

Không áp dụng tiêu chí doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 

2019 đối với trường hợp người nộp thuế mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, 

tách trong kỳ tính thuế năm 2020, năm 2021. 

2. Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác 

phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III 

và quý IV năm 2021 đối với hộ, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các 

địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021 do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định. Không áp dụng 

việc miễn thuế đối với các khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và 

dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi 

điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số. 

3. Giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 

31 tháng 12 năm 2021 đối với các hàng hóa, dịch vụ sau đây: (i) Dịch vụ vận tải 

(vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); 

dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du 

lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; (ii) Sản 

phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi 

âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải 

trí; dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ 

thể thao, vui chơi và giải trí. Hàng hóa, dịch vụ trong nhóm (ii) không bao gồm 

phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh theo hình thức 

trực tuyến. 

Tùy thuộc vào phương pháp tính thuế, mức giảm thuế giá trị gia tăng được 

áp dụng như sau: 

a) Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu 

trừ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này được giảm 30% 

mức thuế suất thuế giá trị gia tăng; 

b) Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % 

trên doanh thu sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này được 

giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng. 
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4. Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản 

nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm 

cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020. 

Không áp dụng quy định tại khoản này đối với các trường hợp đã nộp tiền 

chậm nộp. 
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Kỳ 4 

MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 63/NQ-CP NGÀY 29/6/2021 

CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THÚC 

ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG VÀ 

XUẤT KHẨU BỀN VỮNG NHỮNG THÁNG  

CUỐI NĂM 2021 VÀ ĐẦU NĂM 2022 

I. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG 

1. Quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, các 

Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất 

của các cấp, các ngành. 

2. Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường; huy động sức mạnh đại đoàn kết dân 

tộc, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân; 

đánh giá đúng tình hình, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; xác định 

nhiệm vụ, giải pháp phù hợp có trọng tâm, trọng điểm để hoàn thành thắng lợi các 

nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. 

3. Kiên trì, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm 

“chống dịch như chống giặc”; bảo đảm hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng, 

chống dịch và sản xuất kinh doanh, “chống dịch để sản xuất và sản xuất để chống 

dịch”. 

4. Tăng cường đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và tổ 

chức thực hiện; không trông chờ, ỷ lại; biến không thành có, biến khó thành dễ, 

biến không thể thành có thể; coi khó khăn, thách thức là động lực phấn đấu để 

vươn lên; có cách tiếp cận mới, tạo sức bật mới trong bối cảnh mới. Chú trọng việc 

tổng kết, phổ biến, nhân rộng, phát huy tối đa các bài học kinh nghiệm quý. 

5. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách, 

trên nguyên tắc cấp nào ban hành, cấp đó phải tháo gỡ, vượt quá thẩm quyền, báo 

cáo cấp trên trực tiếp. Các cấp, các ngành phải chủ động huy động và sử dụng hiệu 

quả mọi nguồn lực xã hội phục vụ phát triển KTXH; đẩy mạnh hợp tác công tư 

trên tất cả các lĩnh vực. 

6. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đối với tăng 

cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, khen 

thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh, có chính sách bảo vệ người dám nghĩ, dám 

làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. 

7. Phát triển kinh tế gắn kết hài hòa với phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện 

tiến bộ, công bằng xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, 

ứng phó biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác đối ngoại; xây dựng và gìn giữ môi 

trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước. 

8. Càng khó khăn, phức tạp thì càng phải giữ đúng nguyên tắc phát huy dân 

chủ, trí tuệ tập thể trên tinh thần khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe. Trong hành động 
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luôn luôn bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn 

làm thước đo. Tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn 

vị, bảo đảm hiệu quả, thực chất trong xử lý công việc. 

II. MỤC TIÊU 

1. Phấn đấu quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong 

Nghị quyết số 124/2020/QH14 của Quốc hội và Nghị quyết số 01/NQ-CP của 

Chính phủ. 

2. Tập trung kiểm soát, đẩy lùi dịch Covid-19, phấn đấu hoàn thành tiêm 

chủng đạt miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất có thể. 

3. Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối 

lớn của nền kinh tế; phát triển xuất nhập khẩu, hướng đến cán cân thương mại hài 

hòa, bền vững. 

4. Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 

95%-100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao từ đầu năm; trong đó đến hết 

quý III năm 2021 giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch. 

5. Giữ vững ổn định chính trị xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; chủ 

động hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng; gìn giữ môi trường hòa bình, tạo điều 

kiện thuận lợi để phát triển nhanh, bền vững. 

III. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

1. Tập trung cao độ phòng, chống dịch Covid-19, tạo điều kiện thúc đẩy phát 

triển KTXH. 

2. Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn. 

3. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số. 

4. Rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc về thể chế, cơ chế, chính sách. 

5. Về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. 

6. Về thúc đẩy xuất nhập khẩu, phát triển thương mại hài hòa, bền vững. 

7. Về các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho 

sản xuất, kinh doanh. 

8. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, theo 

tinh thần “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, truyền cảm hứng 

và tạo niềm tin cho nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác, tích cực 

thực hiện phòng, chống dịch và thúc đẩy sản xuất kinh doanh; tăng cường giám sát 

không gian mạng để loại bỏ các thông tin xấu độc; chủ động đấu tranh, phản bác 

các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. 

9. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững môi 

trường hòa bình, ổn định và thuận lợi cho phát triển đất nước. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/NQ-CP&match=True&area=2&lan=1
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