
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số:         /UBND-VP7  
V/v hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào 

quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh 

nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Nam Định, ngày         tháng  4 năm 2020 

 
 

Kính gửi: 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính; 

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

  

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cả trong và ngoài nước 

làm ảnh hưởng tới tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là 

đối với các doanh nghiệp bị giảm nguồn cung nguyên liệu đầu vào, giảm thị 

trường tiêu thụ sản phẩm, giảm lao động tạm thời do phải cách ly phòng dịch …  

Thực hiện Công văn số 797/LĐTBXH-BHXH ngày 09/3/2020 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào 

quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19. 

Để triển khai thực hiện việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối 

với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo quy 

định tại khoản 1, Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội, Điều 16 Nghị định số 

115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ 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, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính căn cứ các quy 

định hiện hành, phạm vi quản lý của ngành mình khẩn trương thực hiện việc 

tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ và xác định các doanh nghiệp 

đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian sớm nhất 

để chuyển đến Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét, giải quyết. 

2. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trên cơ sở hướng dẫn của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính thực hiện việc tuyên truyền, 

hướng dẫn các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp triển khai thực hiện việc 

tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định. 

3. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan Lao động - Thương binh 

và Xã hội, cơ quan Tài chính thực hiện việc tuyên truyền, hướng dẫn các doanh 

nghiệp trên địa bàn huyện, thành phố (ngoài các khu công nghiệp của tỉnh) lập 

hồ sơ và xác định các doanh nghiệp đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=50/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


và tử tuất trong thời gian sớm nhất để chuyển đến cơ quan bảo hiểm xã hội xem 

xét, giải quyết. 

4. Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện đẩy 

mạnh tuyên truyền 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 doanh 

nghiệp trên địa bàn; phối hợp với cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội, 

cơ quan Tài chính cùng cấp hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ và giải quyết đối 

với các doanh nghiệp đủ điều kiện trong trong thời gian sớm nhất nhằm tạo điều 

kiện cho các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định sản xuất 

kinh doanh. 

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy 

định của pháp luật./. 

 

  Nơi nhận: 
- Bộ Lao động - TB&XH; 

- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- Lưu: VP1, VP6, VP7. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Trần Lê Đoài 
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