
Chủ trì Phối hợp
Thời gian tổng 

hợp, đề xuất

Thời gian 

thẩm định, 

(kể từ ngày 

đề xuất)

Thời gian phê 

duyệt (kể từ ngày 

thẩm định)

Thời gian 

chuyển tiền

(kể từ ngày 

phê duyệt)

Thời gian 

chi trả

(kể từ ngày 

chuyển 

tiền)

Phương thức 

hỗ trợ

1
Giảm mức đóng BHTN

LĐ, BNN

Người sử dụng lao 

động đủ điều kiện

BHXH tỉnh/thị 

xã 
Sở LĐ-TB&XH BHXH tỉnh/thị xã Sở LĐ-TB&XH

Theo thực tế (do 

doanh nghiệp 

chủ động tổng 

hợp)

Thực hiện giảm 

mức đóng kể từ 

ngày phê duyệt

2
Tạm dừng đóng vào Quỹ

hưu trí, tử tuất

Người sử dụng lao 

động đủ điều kiện

BHXH tỉnh/thị 

xã 
Sở LĐ-TB&XH BHXH tỉnh/thị xã Sở LĐ-TB&XH

Theo thực tế (do 

doanh nghiệp 

chủ động đề 

xuất)

Thực hiện tạm 

dừng đóng kể 

từ ngày phê 

duyệt

3

NLĐ tạm hoãn thực hiện

HĐLĐ hoặc nghỉ việc

không hưởng lương

Doanh 

nghiệp/HTX/Đơn vị sự 

nghiệp công lập/cơ sở 

GD (nộp hồ sơ đã có 

xác nhận của BHXH)

Phòng Nội vụ -

LĐTB&XH 

trình

UBND thị xã, cơ 

quan BHXH, Sở 

LĐ-TB&XH

UBND tỉnh (Sở LĐ-

TB&XH trình)

 UBMTTQVN 

tỉnh/thị xã 

Theo thực tế (do 

doanh nghiệp 

chủ động đề 

xuất)

03 ngày 02  ngày 02 ngày

4

NLĐ ngừng việc thuộc

đối tượng phải cách ly y tế

hoặc trong các khu vực bị

phong tỏa

Người sử dụng lao 

động tổng hợp danh 

sách (có xác nhận của 

BHXH)

Phòng Nội vụ -

LĐTB&XH 

trình

UBND thị xã, cơ 

quan BHXH, Sở 

LĐ-TB&XH

UBND tỉnh (Sở LĐ-

TB&XH trình)

 UBMTTQVN 

tỉnh/thị xã 

Theo thực tế 

(ngay khi có 

quyết định cách 

ly, phong tỏa)

03 ngày 02 ngày 02 ngày

5

NLĐ chấm dứt HĐLĐ

không đủ điều kiện hưởng

trợ cấp thất nghiệp

Người lao động

Trung tâm Dịch 

vụ việc làm tỉnh 

Bình Phước

Sở LĐ-TB&XH
UBND tỉnh (Sở LĐ-

TB&XH trình)
 UBMTTQVN tỉnh 

Trước ngày 05 

và ngày 20 hằng 

tháng TTDVVL 

lập danh sách

02 ngày 03 ngày

02 ngày 

(đối với 

ngân hàng)

05 ngày 

(đối với 

bưu điện)

Chi tiền qua 

TK ngân hàng 

hoặc qua bưu 

điện (do 

Phòng Nội vụ-

LĐTB&XH 

thực hiện)

Cơ quan 

giám sát

Tiến độ thực hiện 

05 ngày

05 ngày

BẢNG TỔNG HỢP TRÌNH TỰ, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN 

STT Đối tượng hổ trợ
Cơ quan tổng hợp,

đề xuất

Cơ quan thẩm định

Cơ quan 

phê duyệt



Chủ trì Phối hợp
Thời gian tổng 

hợp, đề xuất

Thời gian 

thẩm định, 

(kể từ ngày 

đề xuất)

Thời gian phê 

duyệt (kể từ ngày 

thẩm định)

Thời gian 

chuyển tiền

(kể từ ngày 

phê duyệt)

Thời gian 

chi trả

(kể từ ngày 

chuyển 

tiền)

Phương thức 

hỗ trợ

Cơ quan 

giám sát

Tiến độ thực hiện 

STT Đối tượng hổ trợ
Cơ quan tổng hợp,

đề xuất

Cơ quan thẩm định

Cơ quan 

phê duyệt

- Cơ sở y tế, cơ sở cách 

ly (cách ly tập trung).

Trung tâm Y tế 

thị xã trình

UBND thị xã, 

Phòng Nội vụ-

LĐTB&XH

 

- Người điều trị covid

(F0), F1, Cha, mẹ

người giám hộ trẻ em

(cách ly tại nhà đã

hoàn thành cách ly,

điều trị tại cơ sở)

 UBND xã, 

phường

UBND thị xã, 

Trung tâm Y tế 

thị xã trình

7 Hộ kinh doanh Hộ kinh doanh  UBND xã, 

phường

Chi cục Thuế khu 

vực Phước Long 

– Bù Gia Mập – 

Phú Riềng trình

UBND tỉnh (UBND 

thị xã trình)

Theo KH giám sát 

của UBMTTQVN 

tỉnh, thị xã; Sở LĐ-

TB&XH

03 ngày (kể cả 

thời gian niêm 

yết công khai, 

tổng hợp, báo 

cáo)

04 ngày 

(UBND thị 

xã 02 ngày, 

Chi cục 

Thuế 02 

ngày)

02 ngày 02 ngày 05 ngày

Chi tiền qua 

TK ngân hàng 

hoặc qua bưu 

điện (do 

Phòng Nội vụ-

LĐTB&XH 

thực hiện)

8

Đạo diễn nghệ thuật, diễn

viên, họa sĩ giữ chức danh

hạng IV(không bao gồm

các đơn vị nghệ thuật lực

lượng vũ trang)

Đơn vị sự nghiệp công 

lập hoạt động nghệ 

thuật

Sở Văn hóa thể 

thao du lịch

Đơn vị sự nghiệp 

công lập

UBND tỉnh (Sở 

VHTTDL trình)
 UBMTTQVN tỉnh 

Theo đề nghị 

của đơn vị sự 

nghiệp công lập 

hoạt động nghệ 

thuật chủ động 

đề xuất.

03  ngày 02 ngày 02 ngày 05 ngày

9 Hướng dẫn viên du lịch Hướng dẫn viên
Sở Văn hóa thể 

thao du lịch

UBND tỉnh (Sở VH-

TT&DL trình)
 UBMTTQVN tỉnh 

Theo thực tế (do 

doanh nghiệp 

chủ động đề 

xuất)

02  ngày 02 ngày 02 ngày 05 ngày

02 ngày 02 ngày 05 ngày

Chi tiền qua 

TK ngân hàng 

hoặc qua bưu 

điện (do Sở 

VH-TT&DL 

thực hiện)

Chi trực tiếp 

cho người F0, 

F1, Cha, mẹ  

người giám 

hộ trẻ em  (do 

Phòng Nội vụ-

LĐTB&XH 

thực hiện)

02  ngày6
Trẻ em và  người  phải 

điều trị Covid -19 (F0), F1

UBND tỉnh, Sở Y tế 

(UBND thị xã trình)

 UBMTTQVN 

tỉnh/thị xã 

Trước ngày 05 

và ngày 20 hằng 

tháng (tổng hợp 

tất cả F1, F0 đã 

có giấy ra viện, 

quyết định cách 

ly)



Chủ trì Phối hợp
Thời gian tổng 

hợp, đề xuất

Thời gian 

thẩm định, 

(kể từ ngày 

đề xuất)

Thời gian phê 

duyệt (kể từ ngày 

thẩm định)

Thời gian 

chuyển tiền

(kể từ ngày 

phê duyệt)

Thời gian 

chi trả

(kể từ ngày 

chuyển 

tiền)

Phương thức 

hỗ trợ

Cơ quan 

giám sát

Tiến độ thực hiện 

STT Đối tượng hổ trợ
Cơ quan tổng hợp,

đề xuất

Cơ quan thẩm định

Cơ quan 

phê duyệt

10

Đào tạo, bồi dưỡng, nâng

cao kỹ năng nghề để duy

trì việc làm

Người sử dụng lao 

động đủ điều kiện
Sở LĐ-TB&XH

BHXH tỉnh;

Cục thuế tỉnh;

Các cơ sở GDNN

Sở LĐ-TB&XH  UBMTTQVN tỉnh 

Theo thực tế (do 

doanh nghiệp 

chủ động đề 

xuất)

03 ngày 

(BHXH tỉnh 

chuyển tiền 

trực tiếp cho 

Người sử dụng 

lao động)

02 ngày 

(NSDLĐ 

chuyển kinh 

phí cho cơ 

sở đào tạo)

Chi tiền qua 

ngân hàng
07 ngày



Chủ trì Phối hợp
Thời gian tổng 

hợp, đề xuất

Thời gian 

thẩm định, 

(kể từ ngày 

đề xuất)

Thời gian phê 

duyệt (kể từ ngày 

thẩm định)

Thời gian 

chuyển tiền

(kể từ ngày 

phê duyệt)

Thời gian 

chi trả

(kể từ ngày 

chuyển 

tiền)

Phương thức 

hỗ trợ

Cơ quan 

giám sát

Tiến độ thực hiện 

STT Đối tượng hổ trợ
Cơ quan tổng hợp,

đề xuất

Cơ quan thẩm định

Cơ quan 

phê duyệt
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