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UBND TỈNH NINH BÌNH 
SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /LĐTBXH-LĐVL 

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp 

và hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ 

hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp 

gặp khó khăn do dịch. 

     

   Ninh Bình, ngày          tháng 3 năm 2020 

 
 

Kính gửi: - Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 
 

 

Thực hiện Công văn số 797/LĐTBHX-BHXH ngày 09 tháng 3 năm 2020 

của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Công văn số 180/UBND-VP6 

ngày 19 tháng 3 năm 2020 về việc hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và 

tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19. 

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-

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

doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình.  

Để chủ động và tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đặc biệt là tại các doanh nghiệp có sử 

dụng nhiều lao động, đồng thời nắm tình hình ảnh hưởng của dịch COVID-19 

đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp qua đó tham mưu với 

UBND tỉnh có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho đơn vị. Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội phối hợp với ngành y tế, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 

và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại một số 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

Qua kiểm tra, về cơ bản các doanh nghiệp đã thực hiện tương đối tốt công 

tác phòng, chống dịch COVID-19; đa số các doanh nghiệp đã thành lập Ban chỉ 

đạo và xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch; thực hiện tuyên truyền công tác 

phòng chống dịch đến người lao động; khử khuẩn tại nơi làm việc; yêu cầu 

người lao động đeo khẩu trang trong quá trình làm việc và khi đến nơi đông 

người; cung cấp các vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch như: xà phòng 

rửa tay, nước sát khuẩn; đo thân nhiệt đối với khách ra vào, cán bộ, công nhân 

viên và người lao động. 

 Tuy nhiên, việc triển khai phòng, chống dịch ở một số doanh nghiệp còn 

mang tính hình thức, công tác tuyên truyền và kiểm tra, giám sát chưa thực sự 

phát huy hiệu quả; một số lao động chưa chấp hành nghiêm túc các quy định của 
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doanh nghiệp trong phòng, chống dịch. Một số doanh nghiệp xây dựng Kế 

hoạch phòng, chống dịch COVID-19 chưa đầy đủ theo hướng dẫn của ngành Y 

tế; chưa có kịch bản xử lý các tình huống khi có lao động bị nhiễm COVID-19, 

chưa phân công nhiệm vụ cụ thể cho cá nhân, các bộ phận của đơn vị; chưa có 

phương án theo dõi y tế đối với những trường hợp bị nhiễm dịch.  

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số doanh nghiệp gặp khó khăn về 

nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất từ các nước Trung Quốc, Hàn 

Quốc và khó khăn về thị trường tiêu thụ sản phẩm đến các nước Châu Âu, Hoa 

Kỳ. Vì vậy các doanh nghiệp bị ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh, 

dẫn đến gặp khó khăn về tài chính để thực hiện các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã 

hội, trả lãi suất ngân hàng... 

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đề xuất 

giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Sở Lao động 

– Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp và các cơ quan liên quan 

triển khai một số nội dung sau: 

1. Về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19: 

- Đề nghị các doanh nghiệp: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung về 

phòng, chống dịch tại các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và hướng 

dẫn của các cơ quan chuyên môn. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người 

lao động trong doanh nghiệp về nguy cơ, đường lây nhiễm, cách phát hiện sớm, 

cách phòng, chống dịch bệnh. Thường xuyên theo dõi sức khỏe của người lao 

động; phối hợp với các cơ sở y tế theo dõi, giám sát sức khỏe người lao động 

đến từ vùng dịch hoặc tiếp xúc với người mắc, nghi ngờ mắc COVID-19 và kịp 

thời báo cáo các trường hợp lao động có các biểu hiện ho, sốt, khó thở để thực 

hiện khám và có biện pháp cách ly theo quy định. Xây dựng, hoàn thiện Kế 

hoạch phòng, chống dịch tại cơ sở. 

 - Sở Y tế, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành 

phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác 

phòng, chống dịch bệnh đối với các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn. 

2. Về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp: 

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 88 Luật BHXH năm 2014; các Khoản 

1, 2, 3 và 4, Điều 16 Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt 

buộc và Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử 

tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 như sau: 
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2.1. Điều kiện để doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hƣu trí và tử 

tuất thuộc một trong hai trƣờng hợp sau: 

a. 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. 

b. Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể 

giá trị tài sản là đất). 

2.2. Quy trình thủ tục, hồ sơ doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ 

hƣu trí và tử tuất: 

Bước 1: Doanh nghiệp thống kê số lao động thuộc diện tham gia bảo 

hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc hoặc đánh giá thiệt hại về tài sản. 

- Nếu 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 thì đề nghị Sở Lao động – Thương binh và xã hội xác nhận. Hồ sơ đề 

nghị xác nhận gồm: 

+ Văn bản đề nghị; 

+ Danh sách người lao động tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, 

kinh doanh và tại thời điểm đề nghị;  

+ Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc. 

- Nếu giá trị tài sản bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh 

gây ra (không kể giá trị tài sản là đất) thì đề nghị Sở Tài chính xác định giá trị 

tài sản bị thiệt hại. Hồ sơ đề nghị gồm: 

+ Văn bản đề nghị; 

+ Báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại; 

+ Biên bản kiểm kê tài sản thiệt hại do dịch bệnh; 

Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của doanh 

nghiệp, các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, xác định và có văn 

bản trả lời. 

Bước 2: Doanh nghiệp có văn bản đề nghị bảo hiểm xã hội tỉnh giải quyết 

tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.  

Doanh nghiệp nếu thuộc một trong hai trường hợp trên thì đề nghị Bảo 

hiểm xã hội tỉnh giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho người 

lao động trong doanh nghiệp. Hồ sơ đề nghị gồm: 

+ Văn bản đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí hoặc tử tuất; 

+ Văn bản xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm 

thời nghỉ việc hoặc văn bản xác định giá trị tài sản bị thiệt hại do dịch bệnh; 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của 

doanh nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm giải quyết tạm dừng đóng 
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vào quỹ hưu trí và tử tuất; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn 

bản và có nêu rõ lý do.  

Lƣu ý: 

- Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo tháng và không 

quá 12 tháng. Trong thời gian tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất, người sử 

dụng lao động vẫn đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp; 

- Người sử dụng lao động và người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ 

hưu trí và tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện đóng bù cho thời 

gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian tạm 

dừng đóng. 

-  Hết thời hạn tạm dừng đóng, người sử dụng lao động và người lao động 

tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền 

đóng bù không phải tính lãi chậm đóng  

- Thời điểm tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính từ tháng người 

sử dụng lao động có văn bản đề nghị. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh,  

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền quy định của pháp luật về điều kiện, 

thủ tục, hồ sơ thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tới tất cả các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

Đề nghị các doanh nghiệp và các cơ quan liên quan thực hiện theo đúng 

hướng dẫn tại Công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, báo 

cáo kịp thời về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết./. 

 
   Nơi nhận: 
   - Như trên; 

- UBND tỉnh (Để báo cáo); 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Sở Y tế; 

- Sở Tài chính;    (Để phối hợp)  

- BHXH tỉnh;  

   - Lưu VT, LĐVL. 

                        

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tuyến 
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