
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

Số:            /BHXH-QLT
V/v hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ 

trợ doanh nghiệp và người lao động 
gặp khó khăn do dịch Covid-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng 5 năm 2020

Kính gửi: 
- Phòng Quản lý thu;
- Bảo hiểm xã hội quận, huyện.

Căn cứ Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu 
trí, tử tuất (Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH); Công văn số 1391/BHXH-BT 
ngày 06/5/2020 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc thực hiện một 
số nội dung theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 
15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 1391/BHXH-BT), 
BHXH Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:
1.1. Trường hợp đơn vị thuộc điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và 

tử tuất tại điểm a hoặc điểm b khoản 2 Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH thì 
thực hiện theo Công văn số 753/BHXH-QLT ngày 14/4/2020 của BHXH thành 
phố Hồ Chí Minh.

1.2. Trường hợp đơn vị thuộc điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và 
tử tuất tại điểm c khoản 2 Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH thì hồ sơ, trình 
tự thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 5 Công văn số 1511/LĐTBXH-
BHXH.

2. Xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn, nghỉ không lương, 
ngừng việc do dịch Covid-19:

2.1. Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, 
nghỉ việc không hưởng lương (Mẫu số 01 – Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg 
ngày 24/4/2020): thực hiện xác nhận theo hướng dẫn tại Công văn số 
906/BHXH-QLT ngày 28/4/2020 của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh.

Không xác nhận đối với người lao động chấm dứt hợp đồng lao động 
nghỉ việc để hưởng lương hưu, hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH, hưởng trợ 
cấp thất nghiệp (nếu có).

2.2. Danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch 
Covid-19 (của doanh nghiệp) (Mẫu số 12 – Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg 
ngày 24/4/2020): thực hiện xác nhận theo quy định tại khoản 1.2 Mục 1 Công 
văn số 1391/BHXH-BT.
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3. Tổ chức thực hiện:
Trưởng phòng Quản lý thu và Giám đốc BHXH quận, huyện chỉ đạo 

chuyên quản thu:
3.1. Triển khai và gửi Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH, Công văn số 

1391/BHXH-BT, Công văn số 906/BHXH-QLT ngày 28/4/2020 và Công văn 
số 923/BHXH-QLT ngày 29/4/2020 của BHXH Thành phố đến các đơn vị sử 
dụng lao động trên địa bàn quản lý (qua địa chỉ email).

3.2. Thông tin, gọi điện thoại cho các đơn vị tuyên truyền, phổ biến 2 
chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của Thành 
phố và của Chính phủ. Nắm bắt thông tin đơn vị có người lao động đủ điều kiện 
hưởng theo Mẫu số 01 và Mẫu số 03, gửi dữ liệu đang quản lý cho đơn vị để 
đảm bảo việc lập danh sách nhanh chóng và chính xác.

3.3. Tổ chức tiếp nhận và trả danh sách trực tiếp cho đơn vị tại cơ quan 
BHXH nếu đơn vị đề nghị (không bắt buộc chuyển qua Bưu điện). Xác nhận 
ngay danh sách do đơn vị chuyển đến để đảm bảo kịp thời thực hiện chính sách 
hỗ trợ cho người lao động theo quy định của Chính phủ và Ủy ban nhân dân 
thành phố.

3.4. Báo cáo (theo mẫu đính kèm) gửi về BHXH Thành phố (phòng Quản 
lý thu) trước ngày 15/5/2020.

Yêu cầu Trưởng phòng Quản lý thu và Giám đốc BHXH quận, huyện 
thực hiện theo đúng hướng dẫn trên đây. Trong quá trình thực hiện nếu có 
vướng mắc phản hồi về BHXH Thành phố (Phòng Quản lý thu) để được hướng 
dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Các PGĐ (để biết);
- Các Phòng nghiệp vụ;
- Website BHXH Thành phố;
- Lưu: VT, QLT (Thi).

GIÁM ĐỐC

  Phan Văn Mến
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