
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /BHXH-QLT
V/v tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí

và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng
bởi dịch Covid - 19

Quảng Trị, ngày       tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã

Căn cứ Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc;

Căn cứ Công văn số 860/BHXH-BT ngày 17/3/2020 của BHXH Việt Nam 
về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch Covid-19;

Căn cứ Công văn số 509/LĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 20/3/2020 của Sở 
LĐTB&XH tỉnh Quảng Trị về việc trển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ 
LĐTB&XH về việc hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với 
doanh nghiệp gặp khó khăn,

BHXH tỉnh Quảng Trị yêu cầu BHXH các huyện, thị xã thực hiện một số 
nội dung sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về các trường hợp, 
điều kiện, thủ tục hồ sơ thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tới 
tất cả các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

2. Hướng dẫn các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa 
bàn liên hệ trực tiếp với Sở LĐTB&XH hoặc Sở Tài chính để được hướng dẫn 
lập hồ sơ xác nhận giải quyết tạm dừng đóng BHXH theo quy định.

3. Tiếp nhận, giải quyết ngay hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí 
và tử tuất đến tháng 06/2020 khi nhận được hồ sơ đề nghị và không tính lãi theo 
quy định. Trường hợp đến hết tháng 6 năm 2020 dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên 
giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị thì kịp thời báo cáo về BHXH tỉnh để tổng 
hợp báo cáo BHXH Việt Nam theo quy định.

4. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, đôn đốc các 
đơn vị, doanh nghiệp đóng đầy đủ, kịp thời quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo 
quyền lợi cho người lao động. Kết thúc thời gian tạm dừng đóng (đến hết tháng 
6 năm 2020), kịp thời thông báo và đôn đốc đơn vị, doanh nghiệp đóng đầy đủ 
quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất, 
quỹ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm cả việc đóng bù quỹ hưu trí, 
tử tuất của thời gian tạm dừng đóng trước đó.

5. Hồ sơ đơn vị gửi cơ quan BHXH đề nghị tạm dừng đóng báo gồm:
- Văn bản đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tuất;



- Văn bản xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc 
của Sở LĐTB&XH hoặc văn bản xác định tài sản bị thiệt hại của Sở Tài chính.

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN 
tạm dừng đóng (Mẫu D02-TS).

6. Định kỳ trước ngày 03 hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về BHXH 
tỉnh Quảng Trị (theo mẫu đính kèm), file điện tử gửi về địa chỉ hộp thư điện tử: 
qlt@quangtri.vss.gov.vn.

Yêu cầu BHXH các huyện, thị xã thực hiện theo đúng quy định và hướng 
dẫn tại công văn này. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo kịp thời về 
BHXH tỉnh để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:  
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Các Sở: LĐTB&XH, Tài chính (để p/h);
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Giám đốc;
- Văn phòng và các Phòng nghiệp vụ;
- Lưu: VT, QLT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Mai Thanh Bình
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BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẢNG TRỊ
BẢO HIỂM XÃ HỘI  HUYỆN, TX ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /BC-BHXH …, ngày       tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các 

đơn vị bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 gây ra
Tháng…… /2020

1. Kết quả
ĐVT: triệu đồng

Phát sinh trong tháng Lũy kế

Lĩnh vực, ngành nghề hoạt động
STT Số Số lao Số tiền tạm Số đơn Số lao Số tiền tạm

sản xuất, kinh doanh1
đơn vị động dừng đóng vị động dừng đóng2

A B 1 2 3 4 5 6
1 Dịch vụ vận tải
2 Lưu trú

…… ……..
…… ……..

4. Nhận xét, đánh giá:
.........................................

5. Đề xuất, kiến nghị:
...........................................

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- ……….
- …………
- Lưu: …….

Lưu ý:
1 Cột B, phản ánh chi tiết theo từng lĩnh vực, ngành nghề hoạt động, sản 

xuất kinh doanh như: vận tải, du lịch, lưu trú, trường tư thục…
2 Cột 6, ghi tổng số tiền tạm dừng đóng từ tháng đầu tạm dừng đóng đến 

tháng báo cáo (ví dụ: Doanh nghiệp A tạm dừng đóng từ tháng 3/2020 thì báo cáo 
tháng 6/2020 ghi tổng số tiền tạm dừng đóng từ tháng 3/2020 đến tháng 6/2020).
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