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

Số:              /BHXH-BT
V/v tiếp tục thực hiện tạm dừng 
đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2020

 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện 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; căn cứ Luật Bảo 
hiểm xã hội (BHXH) năm 2014, 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 
và 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 BHXH về BHXH bắt buộc, 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;  ý kiến  của Bộ Lao động-Thương binh và Xã 
hội tại Công văn số 2884/LĐTBXH-BHXH ngày 03/8/2020 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,  tiếp theo Công văn số 860/BHXH-BT ngày 17/4/2020 và Công văn số 
1391/BHXH-BT ngày 06/5/2020, BHXH Việt Nam hướng dẫn việc tiếp tục tạm 
dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất như sau:

1. Đối tượng, điều kiện và thời gian tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí 
và tử tuất: 

- Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã tạm dừng 
đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nay vẫn còn gặp khó khăn thì được tiếp tục tạm 
dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tối đa đến hết tháng 12 năm 2020. 

- Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đảm bảo đủ 
các điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (lần đầu) theo hướng dẫn 
tại Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
thì thực hiện theo quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn thực hiện tạm dừng 
đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trước đây của BHXH Việt Nam, thời gian tạm dừng 
đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa đến hết tháng 12 năm 2020.

2. Thẩm quyền, thủ tục hồ sơ, trình tự thực hiện theo quy định và hướng dẫn 
tại Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-quyet-42-nq-cp-2020-bien-phap-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-covid-19-439526.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/nghi-dinh-115-2015-nd-cp-huong-dan-luat-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-279974.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/thong-tu-59-2015-tt-bldtbxh-huong-dan-luat-bao-hiem-xa-hoi-ve-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-299644.aspx
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3. Tổ chức thực hiện:

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở, ngành liên quan 
phối hợp cơ quan BHXH để hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy 
định.

- Tiếp tục và duy trì thực hiện thông tin báo cáo theo yêu cầu của BHXH Việt 
Nam tại Công văn số 1088/BHXH-BT ngày 03/4/2020 và Công văn số 
1391/BHXH-BT nêu trên.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam 
để xem xét, giải quyết./. 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: LĐTBXH, TC;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, BT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Đình Liệu
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