
      UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

Số:        /SLĐTBXH-LĐVLBHXH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2020 

 V/v Triển khai Hướng dẫn liên ngành về 

tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất  

do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 

 

 

Kính gửi:    

- Phòng Lao động, TB&XH - Dân tộc các huyện; 

- Phòng Lao động, TB&XH thành phố Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 

doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Công văn số 

797/BLĐTBXH-BHXH  ngày 09/3/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội; Công văn số 860/BHXH-BT ngày 17/3/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam; Công văn số 1003/VP-KGVX ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh về việc tạm 

dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch 

Co-vid-19, ngày 30 tháng 3 năm 2020, Liên  ngành Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Tài chính và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ban hành hướng dẫn số 

462/HDLN-SLĐTBXH-STC-BHXH hướng dẫn quy trình lập hồ sơ đề nghị tạm 

dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (COVID-19) gây ra (sau 

đây gọi tắt là Hướng dẫn 462). 

Để việc hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-

19 được thuận lợi, kịp thời, Sở Lao động - TB&XH đề nghị Phòng Lao động, 

TB&XH - Dân tộc các huyện, Phòng Lao động, TB&XH thành phố Lạng Sơn 

triển khai Hướng dẫn 462 đến các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; hướng dẫn 

đơn vị, doanh nghiệp có đủ điều kiện lập hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền xác 

nhận, thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất theo đúng quy định.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị 

trao đổi trực tiếp với phòng chuyên môn thuộc Sở (Phòng Lao động việc làm - 

Bảo hiểm xã hội, điện thoại 02005.3876682, 0205.775469) để kịp thời phối hợp 

giải quyết./. 

(Có Hướng dẫn 462 gửi kèm theo) 

  KT.GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:                        
- Như trên; 

- UBND các huyện, TP (phối hợp); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, LĐVL-BHXH. 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đàm Văn Chính 
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