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NGHỊ QUYẾT 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-CP NGÀY 09 THÁNG 4 NĂM 2020 CỦA 
CHÍNH PHỦ VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH 

COVID-19 

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành 
Quy chế làm việc của Chính phủ; 

Trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 104/TTr-
LĐTBXH ngày 14 tháng 10 năm 2020. 

QUYẾT NGHỊ: 

1. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các 
biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như sau: 

a) Tại điểm 1 mục II sửa đổi, bổ sung như sau: 

"Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện 
hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do doanh nghiệp, cơ sở 
giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm 
non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-
19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 
1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp 
đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến 
dịch, tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và không quá 3 tháng.” 

b) Tại điểm 2 mục II sửa đổi, bổ sung như sau: 

"Người sử dụng lao động có doanh thu quý I năm 2020 giảm từ 20% trở lên so với quý IV năm 
2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm đề nghị xét hưởng giảm 20% trở lên so với 
cùng kỳ năm 2019 được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng để 
trả lương ngừng việc cho người lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động 
trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2020 theo thời gian trả lương thực tế nhưng 



không quá 3 tháng với lãi suất vay 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã 
hội. Người sử dụng lao động trực tiếp lập hồ sơ vay, tự kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều 
kiện vay vốn, gửi Ngân hàng Chính sách xã hội để hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định.” 

c) Tại điểm 1 mục III sửa đổi, bổ sung như sau: 

“1. Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 20% lao 
động tham gia bảo hiểm xã hội 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 không quá 03 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng.” 

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

  

 
Nơi nhận: 
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước (để b/c); 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Quốc hội; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 
- Ngân hàng Chính sách xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, 
Cục, đơn vị trực thuộc; 
- Lưu: VT, KGVX (2). 

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG 

 
 
 
 

Nguyễn Xuân Phúc 

  


