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V/v hướng dẫn việc tạm dừng đóng BHXH
bắt buộc vào hai quỹ hưu trí và tử tuất

Kính gửi: Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1572/UBND-VX
ngày 16/3/2020 về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do dịch COVID-19, Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh như
sau:
1. Vì lý do bất khả kháng do dịch bệnh Covid-19 gây ra, doanh nghiệp gặp khó
khăn nếu đủ điều kiện thì thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào
hai quỹ hưu trí và tử tuất tối đa 12 tháng theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật
Bảo hiểm xã hội năm 2014, cụ thể: Doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh gây
ra; Doanh nghiệp không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao
động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số
lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên hoặc Doanh nghiệp
bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản
là đất).
2. Khi Doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định nêu trên, đề nghị
lập hồ sơ gồm văn bản đề nghị của doanh nghiệp và danh sách số lao động thuộc
diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc (được tính so với tổng số lao động
có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh) hoặc báo cáo giá trị tài sản bị thiệt
hại (được tính so với giá trị tài sản theo báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời
điểm bị thiệt hại) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị
có liên quan thẩm định để chuyển cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét giải quyết
tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời điểm tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí
và tử tuất được tính từ tháng doanh nghiệp có văn bản đề nghị.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh có đủ điều kiện theo quy định hoàn chỉnh hồ sơ gửi các cơ quan có chức
năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền trong thời gian sớm nhất nhằm tạo điều
kiện cho các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định sản xuất, kinh
doanh./.
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