
        UBND TỈNH QUẢNG TRỊ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                 VÀ XÃ HỘI         
 

Số:842/SLĐTBXH- LĐVLATLĐ                      Quảng Trị, ngày 13 tháng 5 năm 2020 

 V/v hướng dẫn tạm dừng đóng  

   vào quỹ hưu trí và tử tuất 

 

Kính gửi: 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị. 

  

Thực hiện Công văn số 2006/UBND-VX ngày 07/5/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng 

chuyên môn, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến 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 và tử tuất đến các doanh nghiệp 

đóng trên địa bàn. (Kèm theo Công văn này)  

 2. Bảo hiểm xã hội tỉnh phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp về hồ sơ, trình 

tự thực hiện việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh 

nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid theo quy định tại Công văn 1511/LĐTBXH-

BHXH nêu trên. 

Đề nghị các UBND các huyện, thị xã, thành phố, Bảo hiềm xã hội tỉnh nghiên 

cứu triển khai thực hiện./. 

 KT.GIÁM ĐỐC  
Nơi nhận:                                                                    PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Sở Tài chính; 

- Lưu VT, LĐVL-ATLĐ.        

Dương Thị Hải Yến 
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