
UBND TỈNH NINH BÌNH 
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /LĐTBXH-LĐVL 

V/v tạm dừng triển khai thực hiện  Văn 

bản số 409/LĐTBXH-LĐVL ngày 

25/3/2020 và Văn bản số 488/LĐTBXH-

LĐVL ngày 10/4/2020 của Sở LĐTBXH. 

     

   Ninh Bình, ngày          tháng 4 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; 
 

 

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 của UBND tỉnh về việc triển khai hướng dẫn tạm 

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

Covid-19. 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

và UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Văn bản số 

409/LĐTBXH-LĐVL ngày 25 tháng 3 năm 2020 về việc 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 Covid-19 và 

Văn bản số 488/LĐTBXH-LĐVL ngày 10 tháng 4 năm 2020 về việc hướng dẫn 

các doanh nghiệp về thủ tục h  sơ đề nghị  ác định số  ao động thuộc diện tham 

gia bảo hiểm  ã hội tạm th i nghỉ việc do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Ngày 09 tháng 4 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP 

về các biện pháp hỗ trợ ngư i dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong 

khi ch  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện  các 

biện pháp hỗ trợ ngư i dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và các văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền; Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội đề nghị các doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị  iên quan tạm dừng 

triển khai thực hiện Văn bản số 409/LĐTBXH-LĐVL ngày 25/3/2020 và Văn 

bản số 488/LĐTBXH-LĐVL ngày 10/4/2020 của Sở Lao động – Thương binh 

và Xã hội. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ có văn bản hướng dẫn cụ 

thể cho các doanh nghiệp và các cơ quan  iên quan sau khi có văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình thông báo để các 

doanh nghiệp và các cơ quan  iên quan biết và thực hiện./. 

   Nơi nhận: 
   - Như trên; 

- UBND tỉnh (Để báo cáo); 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- BHXH tỉnh; 

- Ban quản  ý các KCN tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;     (Để phối hợp);                     

- UBND các huyện, thành phố;  

   - Lưu VT, LĐVL. 

                        

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tuyến 
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