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Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng
bởi dịch Covid-19 gây ra

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Phúc đáp Công văn số 1698/UBND-CN2 ngày 17/3/2020 của Uỷ ban
nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Phúc về đề nghị tháo gỡ khó khăn cho sản xuất,
kinh doanh của các doanh nghiệp trong bối cảnh tác động của dịch bệnh Covid19, liên quan đến các nội dung đề nghị trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm
xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHXH
Việt Nam có ý kiến như sau:
1. Về tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

- Căn cứ quy định pháp luật về BHXH (Khoản 1 Điều 88 Luật BHXH
năm 2014; các Khoản 1, 2, 3 và 4 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); Chỉ thị số 11/CTTTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp
bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó
với dịch Covid-19, để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi
dịch Covid-19 gây ra, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 860/BHXHBT ngày 17/3/2020 về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối
tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố phối
hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo Chủ tịch
UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, hướng dẫn, tuyên truyền tới các cơ quan,
đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, đủ điều kiện
theo quy định pháp luật sớm lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu thực
hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.
- Căn cứ quy định tại Điểm 1 Mục III và Điểm 1 Mục IV 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, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi
đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% số 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 tối đa không quá 12 tháng. Tại Điểm 1 Mục IV Nghị quyết
số 42/NQ-CP của Chính phủ, giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ
trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương, cơ quan
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BHXH thực hiện thống nhất việc hỗ trợ theo quy định tại Điểm 1 Mục III Nghị
quyết này, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch.
Hiện nay Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang chủ trì, phối hợp cơ
quan liên quan hoàn chỉnh văn bản trình cơ quan có thẩm quyền ban hành để
hướng dẫn cụ thể. Khi có văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể, BHXH Việt Nam
sẽ sớm ban hành văn bản hướng dẫn BHXH tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện
theo quy định tại Điểm 1 Mục III Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ.
2. Về giải quyết thủ tục để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 29 Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN,
bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban
hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt
Nam, thời hạn cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH (trong đó, bao gồm cả xác
nhận thời gian đóng BHXH, BHTN khi người lao động thôi việc, nghỉ việc)
không quá 05 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. Vì vậy, đề nghị
UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan liên quan hướng dẫn các doanh
nghiệp khi có người lao động thôi việc, nghỉ việc cần sớm lập hồ sơ và đóng
BHXH, BHYT, BHTN đến thời điểm người lao động thôi việc, nghỉ việc gửi cơ
quan BHXH địa phương xác nhận sổ BHXH để người lao động có đủ hồ sơ và
kịp thời đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết hưởng trợ cấp thất
nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.
3. Về đề nghị giải quyết gia hạn, hoãn, khoanh nợ BHXH và hỗ trợ doanh

nghiệp chi trả tiền lương cho người lao động phải nghỉ việc do ảnh hưởng của
dịch Covid-19: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 23 Luật BHXH năm 2014 thì
BHXH Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện thu, chi BHXH, BHYT,
BHTN theo quy định của pháp luật. BHXH Việt Nam không có thẩm quyền giải
quyết việc gia hạn, hoãn, khoanh nợ BHXH và hỗ trợ doanh nghiệp chi trả tiền
lương cho người lao động phải nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19./.
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