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

KHÁNH HÒA

Số:         /BHXH-QLT Khánh Hòa, ngày      tháng     năm 2020
V/v hướng dẫn bổ sung việc dừng 
đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối 
với doanh nghiệp gặp khó khăn do 

dịch COVID-19 (lần 3)

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động

Thực hiện Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ 
trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid19; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 
09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 
Covid-19; Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14/7/2020 của Chính phủ phiên họp trực 
tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2020; Công  
văn  số  1511/LĐTBXH-BHXH  ngày 04/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; Công văn số 
2884/LĐTBXH-BHXH ngày 03/8/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về 
việc tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản hướng dẫn tiếp tục tạm dừng đóng vào 
quỹ hưu trí và tử tuất; Công văn số 860/BHXH-BT ngày 17/03/2020 của Bảo hiểm xã 
hội (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; Công văn số 1391/BHXH-BT ngày 
06/05/2020 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; Công văn số 2553/BHXH-BT ngày 
10/08/2020 của BHXH Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ 
hưu trí và tử tuất; Công văn số 3497/BHXH-TST ngày 04/11/2020 của BHXH Việt 
Nam về việc thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ 
và Quyết định số 32/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1953/UBND-
KT ngày 05/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc hỗ trợ tháo gỡ khó 
khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19; Công văn số 
11683/UBND-KT ngày 04/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc triển 
khai thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc do ảnh hưởng bởi đại dịch 
Covid-19, BHXH tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn bổ sung việc dừng đóng vào quỹ hưu trí 
và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 như sau:

1. Đối với doanh nghiệp đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 
theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ 
người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, thực hiện theo Công văn số 
352/BHXH-QLT ngày 19/03/2020 của BHXH tỉnh Khánh Hòa về việc hướng dẫn việc 
dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch 
COVID-19. Lưu ý: thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa đến hết 
tháng 12/2020 (Đính kèm Công văn số 352/BHXH-QLT ngày 19/03/2020 của BHXH 
tỉnh Khánh Hòa).

2. Đối với doanh nghiệp không đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và 
tử tuất theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp 
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hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, thực hiện theo khoản c điểm 1 
Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 
số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ: “Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng 
bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 20% lao động tham gia BHXH trở lên so 
với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm 
hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao 
động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không 
quá 03 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng”. Lưu ý: hồ sơ xét hưởng 
nộp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Giao BHXH các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ, phân cấp 
quản lý thu chịu trách nhiệm chuyển văn bản và file văn bản này cho các đơn vị mình 
quản lý; Giao từng chuyên quản thu của BHXH tỉnh chịu trách nhiệm chuyển file văn 
bản này cho đơn vị mình quản lý biết để thực hiện.

Yêu cầu các doanh nghiệp, BHXH các huyện, thị xã, thành phố, các phòng 
thuộc BHXH tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có 
vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về BHXH tỉnh Khánh Hòa (Phòng Quản lý 
thu) để trao đổi giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Thông tin – Truyền thông;
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
- Sở Tài chính;
- Sở Y tế;
- Sở Du lịch;
- Sở Công thương;
- LĐLĐ tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- VCCI Khánh Hòa;
- Đài Phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa;
- Báo Khánh Hòa;
- Lãnh đạo BHXH tỉnh;
- Các phòng thuộc BHXH tỉnh;
- BHXH các huyện, thị xã, thành phố;
- Đăng trang Web của BHXh tỉnh;
- Lưu: VT, QLT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Hùng Chính
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