
      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 5 năm 2020 

V/v hướng dẫn bổ sung việc tạm dừng 

đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với 

doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch 

Covid-19 

 

 

Kính gửi: 

 

 - Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH  ngày 04/5/2020 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội; Công văn số 1775/VP-KGVX ngày 07/5/2020 của 

Văn phòng UBND tỉnh về việc hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử 

tuất, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung về việc tạm dừng 

đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 

như sau: 

 Ngoài các trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đã được 

hướng dẫn tại Hướng dẫn liên ngành số 462/HDLN- SLĐTBXH-STC-BHXH ngày 

30/3/2020 của liên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính - Bảo 

hiểm xã hội, bổ sung 01 trường hợp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 

như sau: 

1. Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 

Người sử dụng lao động thuộc đối tượng áp dụng tại khoản 1 của Hướng dẫn 

liên ngành số 462/HDLN- SLĐTBXH-STC-BHXH, được tạm dừng đóng vào quỹ 

hưu trí và tử tuất khi có điều kiện sau: 

Đã đóng đủ bảo hiểm xã hội đến hết tháng 01 năm 2020 và bị ảnh hưởng bởi 

đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội 

trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 01 năm 2020. Số 

lao động tham gia bảo hiểm xã hội tính giảm bao gồm: 

- Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định 

của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm 

việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2020 đến ngày người sử dụng 

lao động có văn bản đề nghị; 

- Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm 

hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng; 

- Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc 

không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng; 

- Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc 



trở lên trong tháng. 

Số lao động nêu tại điểm này chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng 

làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định 

thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 12 tháng; người 

quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương. 

2. Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với trường hợp nêu 

tại khoản 1 Công văn này tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị 

và không vượt quá thời hạn nêu tại điểm d khoản 1 Mục II Chỉ thị số 11/CT-TTg 

ngày 04 tháng 3 năm 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 nhưng không quá 12 tháng. 

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do cơ quan bảo hiểm xã 

hội xem xét, quyết định căn cứ trên văn bản đề nghị và hồ sơ nhận được từ người 

sử dụng lao động. 

3. Đóng bù vào quỹ hưu trí và tử tuất 

a) Hết thời gian tạm dừng đóng nêu tại khoản 2 Công văn này, người sử 

dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và đóng 

bù cho thời gian tạm dừng đóng (đối với cả người lao động ngừng việc hưởng 

lương theo Điều 98 của Bộ luật Lao động), số tiền đóng bù không phải tính lãi 

chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội. 

Kể từ thời điểm hết thời hạn được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, 

nếu người sử dụng lao động không thực hiện việc đóng bù cho thời gian tạm dừng 

đóng thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội. 

b) Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người lao động 

đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao 

động thì người sử dụng lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng 

để giải quyết chế độ cho người lao động. 

4. Hồ sơ, trình tự thực hiện  

4.1. Hồ sơ đề nghị của người sử dụng lao động 

+ Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động theo mẫu tại Phụ lục I Công 

văn số 1511/LĐTBXH-BHXH  ngày 04/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội; 

+ Danh sách người lao động phải giảm theo mẫu tại Phụ lục II, Công văn số 

1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội; 

+ Bản sao các văn bản thỏa thuận hoặc quyết định thể hiện người lao động 

phải giảm theo khoản 1Công văn này. 

4.2. Trình tự thực hiện 



+ Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang 

tham gia bảo hiểm xã hội; 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của 

người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, 

đối chiếu với số liệu lao động tham gia bảo hiểm xã hội đang quản lý để xem xét, 

giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; trường hợp không giải quyết 

thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

5. Tổ chức thực hiện  

5.1. Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện Hướng 

dẫn này; theo dõi, thống kê việc giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử 

tuất đối với trường hợp nêu tại khoản 1 Công văn này theo Phụ lục III Công văn số 

1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội; định kỳ trước ngày 28 hàng tháng gửi báo cáo kết quả giải quyết tạm dừng 

đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với trường hợp nêu tại khoản 1 Công văn này 

về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để kịp thời tổng hợp, báo cáo. 

5.2. Sở Lao động - Thương bình và Xã hội hướng dẫn thực hiện việc tạm 

dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội theo quy định. 

5.3. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động - Thơng binh và 

Xã hội tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn này đến người sử dụng lao động, người 

lao động trên địa bàn; hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 

theo đúng quy định. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị các đơn vị 

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

hiểm xã hội) để kịp thời phối hợp giải quyết./. 

    KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:                        
- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay b/c); 

- Sở Tài chính tỉnh; 

- Phòng LĐTBXH TP; Phòng 

LĐTBXH-DT các huyện;  

- Hiệp hội DN tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, LĐVLBHXH. 

 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Đàm Văn Chính 
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