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Tạm dừng đóng quỹ 
hưu trí tử tuất

RSM ViệtNam –Chuỗi phân tích chuyên sâumới nhất về dịchCOVID-19



Hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời 
nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19:

• Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 
860/BHXH-BT hướng dẫn tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất đối 
với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

• Tiếp đó, ngày 01/04/2020 vừa qua, Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội (“SLĐTBXH”) TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 
9739/SLĐTBXH-LĐ (“Công văn 9739”) hướng dẫn chi tiết về thủ tục 
đề nghị xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội 
(BHXH) tạm thời nghỉ việc để làm cơ sở đề nghị cơ quan BHXH tạm 
dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
19
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Đối tượng áp dụng

Doanh nghiệp thỏa mãn 02 điều kiện sau sẽ được thực hiện Thủ tục và hồ 
sơ xin xác nhận số lao động tạm thời nghỉ việc để được tạm dừng đóng vào 
quỹ hưu trí và tử tuất:

• Doanh nghiệp có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao 
động thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu 
trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do dịch 
Covid-19 gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao 
động

• Doanh nghiệp có 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

Thời gian được tạm dừng đóng

• Doanh nghiệp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến 
hết tháng 06/2020

• Trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 chưa thuyên giảm, nếu Doanh 
nghiệp có đề nghị, Cơ quan bảo hiểm có thể tiếp tục giải quyết cho 
Doanh nghiệp tạm dừng đóng đến tháng 12/2020 (cần có hướng dẫn 
thêm)



Thủ tục thực hiện

Doanh nghiệp thuộc các đối tượng nếu trên thực hiện các thủ tục như sau:
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Bước Thủ tục Nội dung chi tiết Lưu ý

1 Chuẩn bị hồ sơ Chuẩn bị hồ sơ (01 bản chính) gồm:

• Văn bản đề nghị của doanh nghiệp (Mẫu số 1)

• Danh sách lao động tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh 
doanh và tại thời điểm đề nghị (Mẫu số 2)

• Danh sách lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc 
(Mẫu số 3)

Chuẩn bị các bản sao để đối chiếu gồm:

• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

• Giấy tờ liên quan đến việc doanh nghiệp tạm dừng sản xuất, kinh 
doanh bởi dịch Covid-19

• Bảng chấm công, danh sách trả lương tại thời điểm trước khi tạm dừng 
sản xuất, kinh doanh và tại thời điểm có công văn đề nghị

• Thỏa thuận tạm hoãn HĐLĐ, thỏa thuận nghỉ việc không hưởng lương, 
ngừng việc ...của người LĐ tạm thời nghỉ việc

• Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của 
tháng gần nhất do cơ quan BHXH cấp

• Các mẫu số 1,2,3 được đăng tải tại website 
http://sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn; (Mục Hướng dẫn 
thủ tục → Chính sách lao động, việc làm)

• Doanh nghiệp liên hệ Sở Tài chính để được hướng 
dẫn về việc xác định giá trị tài sản bị thiệt hại do ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19
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Bước Thủ tục Nội dung chi tiết Lưu ý

2 Nộp hồ sơ Doanh nghiệp nộp hồ sơ cho các cơ quan chức năng được tóm tắt theo các 
nhóm sau:

• Nhóm 01- nộp hồ sơ cho cơ quan Bộ ngành, Trung ương: đối với doanh 
nghiệp thuộc Bộ, ngành Trung ương quản lý

• Nhóm 02 – nộp hồ sơ cho SLĐTBXH TP Hồ Chí Minh: đối với công ty 
TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, công ty cổ phần do 
Nhà nước nắm giữ từ trên 50% vốn điều lệ thuộc Ủy ban nhân dân 
thành phố Hồ Chí Minh quản lý và nhà đầu tư nước ngoài theo quy định 
của Luật Đầu tư

• Nhóm 03 – nộp hồ sơ cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
quận, huyện (nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính): đối với các Doanh 
nghiệp còn lại

• Do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Doanh 
nghiệp được khuyến nghị nộp hồ sơ trực tuyến qua 
thư điện tử và chuyển phát thư tín, hạn chế các tiếp 
xúc trực tiếp

• Đối với các Doanh nghiệp thuộc nhóm 02, thực hiện 
gửi file PDF Mẫu số 1, file excel Mẫu số 2 và các tài 
liệu khác qua thư điện tử 
ldtlbhxh.sldtbxh@tphcm.gov.vn để xem xét giải quyết 
trước

• Đối với các Doanh nghiệp thuộc nhóm 03, nên liên hệ 
với nơi nhận hồ sơ để được hướng dẫn cụ thể về 
phương thức nộp

• Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ 
quan có thẩm quyền sẽ có trách nhiệm xem xét, xác 
định và có văn bản trả lời cho Doanh nghiệp



LIÊN HỆ
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