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KHÁNH HÒA

Số:           /BHXH-QLT Khánh Hòa, ngày        tháng       năm 2020
V/v hướng dẫn việc dừng đóng 

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

dịch COVID-19 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 
các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm 
an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Công văn số 860/BHXH-BT ngày 
17/03/2020 của Bảo hiểm xã hội 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 
797/LĐTBXH-BHXH ngày 09/03/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 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; 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, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Khánh Hòa hướng 
dẫn việc dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do 
dịch COVID-19 như sau:

Về chính sách BHXH thì pháp luật không có quy định về miễn đóng BHXH, 
giảm đóng BHXH, chỉ có quy định về tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử 
tuất 22% (vẫn phải đóng vào quỹ ốm đau và thai sản 3%, quỹ TNLĐ – BNN 0,5%, 
quỹ BHYT 4,5%, quỹ BHTN 2%) tại Điều 88 của Luật BHXH, khi đáp ứng điều kiện 
sau:

1. Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
- Tại điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 

của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, quy 
định tạm dừng đóng BHXH bắt buộc tại Điều 88 của Luật BHXH được quy định như 
sau:

“1. Các trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:
b) Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa”...
- Tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của 

Chính Phủ quy định về điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:
“Người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 

Điều này, được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều 
kiện sau:

a) Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc 
diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi 
tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên;
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b) Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, 
mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất)”.

2. Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
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 của doanh nghiệp và không tính 
lãi theo quy định. Trong trường hợp đến hết tháng 06/2020 dịch Covid-19 vẫn chưa 
thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị thì BHXH tỉnh Khánh Hòa sẽ phối hợp với 
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa 
gửi BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 
đến tháng 12/2020.

3. Về thẩm quyền tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
- Tại khoản 2 Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 

năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc:

“2. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác định số lao động thuộc diện tham gia 
BHXH tạm thời nghỉ việc, giá trị tài sản bị thiệt hại quy định tại khoản 2 Điều 16 của 
Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được quy định như sau:

a) Thẩm quyền xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ 
việc đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân địa 
phương quản lý do cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương xác định; 
đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ, ngành Trung ương quản lý 
do Bộ, ngành xác định. Số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc 
được tính so với tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh.

Thẩm quyền xác định giá trị tài sản bị thiệt hại đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, 
doanh nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân địa phương quản lý do cơ quan tài chính địa 
phương xác định; đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ, ngành 
Trung ương quản lý do cơ quan tài chính của Bộ, ngành hoặc Bộ Tài chính xác định. 
Giá trị tài sản bị thiệt hại được tính so với giá trị tài sản theo báo cáo kiểm kê tài sản 
gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại.

b) Người sử dụng lao động thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 
16 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, làm văn bản đề nghị kèm theo danh sách lao 
động tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh và tại thời điểm đề nghị; 
danh sách lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc. 

Người sử dụng lao động thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 
của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, làm văn bản đề nghị kèm theo Báo cáo kiểm kê tài 
sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại; Biên bản kiểm kê tài sản thiệt hại do thiên 
tai, hoả hoạn, dịch bệnh, mất mùa”.

4. Về thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:
- Đơn vị gửi văn bản đề nghị kèm theo danh sách lao động tại thời điểm trước 

khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh và tại thời điểm đề nghị; danh sách lao động thuộc 
diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc tới Sở Lao động Thương binh và Xã hội 
để xem xét, xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc 
từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên.
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- Đơn vị gửi văn bản tới Sở Tài chính để xem xét, xác định bị thiệt hại trên 50% 
tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị 
tài sản là đất).

- Trên cơ sở xác nhận của Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoặc Sở Tài 
chính, đơn vị có văn bản đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, kèm theo 
văn bản xác định Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoặc Sở Tài chính gửi cơ quan 
BHXH để giải quyết việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

5. Kết thúc thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
- Đơn vị đóng đủ các quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 

hưu trí và tử tuất, bao gồm cả việc đóng bù quỹ hưu trí và tử tuất của thời gian tạm 
dừng đóng trước đó.

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; điện thoại cho người phụ trách BHXH, BHYT, 
BHTN của đơn vị mình chuyên quản 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.

Công văn này thay thế cho cho công văn số 339/BHXH-QLT ngày 17/03/2020 
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./.

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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