
 

 

BHXH………………………. 

BHXH…………………… 

 

Số:       /QĐ-BHXH 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…………….., ngày   tháng     năm 202…. 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 

 

Giám đốc Bảo hiểm xã hội ……………… 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014; 

Căn cứ Nghị Quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số 

chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19; Quyết định số …/2021/QĐ-TTg ngày…../7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người 

lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 

Xét đề nghị của …………………………………1 tại văn bản số .................. 

ngày ……. tháng …… năm 202…. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đối với ……………1  

Mã số ………………………. 

1. Thời gian tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất: ……. tháng, từ 

tháng ……./202….  đến tháng …../202….. 

2. Hết thời gian tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất, người lao động 

và người sử dụng lao động tiếp tục đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù 

cho thời gian tạm dừng đóng (đối với cả người lao động ngừng việc hưởng tiền 

lương theo Điều 99 Bộ luật Lao động), số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm 

đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng/hoặc Bộ phận/hoặc cán bộ quản lý thu, Trưởng 

phòng/ hoặc Bộ phận/hoặc cán bộ quản lý thu, Chánh Văn phòng/Bộ phân tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hồ sơ và 

……………………………………………..1 chịu trách nhiệm thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- ……. 

- Lưu: VT, BHXH (QLT). 

GIÁM ĐỐC 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

  

                                                           
1 Tên đơn vị được tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất. 

Mẫu số 01 

(Ban hành kèm theo Công văn số 1988/BHXH-TST 

ngày 08  tháng 7 năm 2021 của BHXH Việt Nam) 

 

 



 

 

BHXH………………………. 

BHXH……………………2 

 

Số:       /TB-BHXH 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…………….., ngày   tháng     năm 202…. 
 

 

THÔNG BÁO  

Về việc điều chỉnh giảm mức đóng vào  

Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

 

Kính gửi: …………………………………..….3; Mã số ………….. 

Địa chỉ ……………………………………………………………… 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một 

số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn 

do đại dịch COVID-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-

19, từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/6/2022 Bảo hiểm xã hội…………………… 

………………………..2 thông báo: 

1. Điều chỉnh mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp đối với đơn vị ………. 

2. Mức đóng: Bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. 

3. Thời gian áp dụng: 12 tháng, từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/6/2021. 

Bảo hiểm xã hội ………………2 thông báo để đơn vị biết và thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- ……. 

- Lưu: VT, BHXH (QLT). 

 

Giám đốc 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Tên cơ quan BHXH nơi trực tiếp quản lý thu bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với đơn vị 
3 Tên đơn vị sử dụng lao động được giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

Mẫu số 02 

(Ban hành kèm theo Công văn số 1988/BHXH-TST 

Ngày 08 tháng 7 năm 2021 của BHXH Việt Nam) 

 

 



Phụ lục: DANH MỤC MÃ NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH CHÍNH 

 

Số 

TT 
Tên ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính Ký hiệu 

1 May mặc MM 

2 Giày da GD 

3 Chế biến nông nghiệp, lâm nghiệp NL 

4 Chế biên thủy sản, hải sản TH 

5 Vận tải hàng không HK 

6 Vận tải đường bộ ĐB 

7 Vận tải đường thủy ĐT 

8 Khách sạn, dịch vụ lưu trú KS 

9 Nhà hàng NH 

10 Du lịch DL 

11 Giáo dục - Đào tạo GT 

12 Văn hóa, thể thao VT 

13 Lĩnh vực khác ZZ 

Ghí chú:  

(1) Khi đơn vị lập hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất thì cơ 

quan BHXH hướng dẫn đơn vị ghi bổ sung mã ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính 

sau Mã đơn vị cách nhau bằng dấu gạch nối (ví dụ: Công ty cổ phần May A có mã là 

TA0001A thì ghi là TA0001A-MM). 

(2) Cơ quan BHXH cập nhật mã ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính nêu trên 

vào phần mềm quản lý. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, TP… 

 

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP 

Ngày …. tháng …  năm …….. 

1. Danh sách đơn vị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 

 

Số 

TT 
Tên đơn vị 

Ngành 

nghề sản 

xuất kinh 

doanh 

chính 

Số lao động 

tham gia 

BHXH bắt 

buộc tại thời 

điểm ngày 

30/4/2021 

Số lao động tham gia BHXH bắt buộc giảm kể từ 

ngày 30/4/2021 đến ngày đề nghị tạm dừng đóng 

vào quỹ hưu trí và tử tuất 

Số lao 

động 

tham 

gia 

BHXH 

bắt 

buộc 

mới  

Tổng số 

lao động 

tham gia 

BHXH 

bắt buộc 

được tạm 

dừng 

đóng 

Tháng, 

năm bắt 

đầu tạm 

dừng 

đóng 

Thời 

gian tạm 

dừng 

đóng 

(Tháng) 

Số tiền 

tạm dừng 

đóng  

(đồng) 

Chấm dứt 

HĐLĐ (trừ 

số lao động 

nghỉ việc 

hưởng 

lương hưu) 

Tạm 

hoãn hợp 

đồng lao 

động 

Nghỉ việc 

không 

hưởng  

lương 

Ngừng 

việc 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

             

             

             

             

             

 

2. Kết quả số tiền giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

 

Số 

TT 
Tháng 

Số đơn 

vị 
Số lao động 

Số tiền giảm 

trong tháng 

(đồng) 

Lũy kế số 

tiền giảm từ 

tháng 7/2021 

A B 1 2 3 4 

I Năm 2021     

1 Tháng 7     

… …     

6 Tháng 12     

II Năm 2022     

Mẫu số 01/NQ68-TST 

(Ban hành kèm theo Công văn 1988/BHXH-TST 

ngày 08 tháng 7 năm 2021 của BHXH Việt Nam) 



1 Tháng 1     

… …     

6 Tháng 6     

 

3. Kết quả xác nhận Danh sách lao động tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương; Danh sách lao động ngừng việc 

 

Số 

TT 
Danh sách xác nhận 

Trong ngày Lũy kế 

Số đơn 

vị 

Số lao 

động 

Số đơn 

vị 

Số lao 

động 

1 Danh sách lao động tạm hoãn HĐLĐ, 

nghỉ việc không lương (Mẫu số 05) 

    

2 Danh sách lao động ngừng việc (Mẫu số 

06) 

    

3 Danh sách người lao động tham gia đào 

tạo (Phụ lục I) 

    

4 Danh sách người lao động ngừng việc do 

ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (Mẫu 

số 13a) 

    

5 Danh sách người lao động được người sử 

dụng lao động đề nghị vay vốn để trả 

lương phục hồi sản xuất (Mẫu số 13b) 

    

6 Danh sách người lao động được người sử 

dụng lao động đề nghị vay vốn để trả 

lương phục hồi sản xuất (Mẫu số 13c) 

    

 

 Ngày     tháng      năm 202… 

Giám đốc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, TP… 
 

Mẫu số 02/NQ68-TST  

(Ban hành kèm theo Công văn số 1988/BHXH-TST 

Ngày 08 tháng 7 năm 2021 của BHXH Việt Nam) 

TỔNG HỢP  

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP 

Ngày …. tháng …  năm …….. 

 

Số 

TT 
Nội dung 

Phát sinh trong ngày Lũy kế 

Ghi chú Số đơn 

vị 

Số lao 

động 
Số tiền 

Số đơn 

vị 

Số lao 

động 
Số tiền 

A B 1 2 3 4 5 6 c 

I Kết quả giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử 

tuất theo ngành nghề, lĩnh vực 

       

1 Sản xuất công nghiệp (may mặc, giầy da, …)        

2 Sản xuất, chế biến nông, lâm nghiệp, thủy, hải sản ,…        

3 Dịch vụ vận tải (hàng không, đường bộ, đường thủy)        

4 Khách sạn, nhà hàng, dịch vụ lưu trú        

5 Du lịch        

6 Giáo dục, văn hóa, thể thao        

7 Khác        

II Kết quả số tiền giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp (theo tháng) 

       

III Kết quả xác nhận Danh sách lao động tạm hoãn HĐLĐ, 
nghỉ việc không lương; Danh sách lao động ngừng việc 

       

1 Danh sách lao động tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương 

(Mẫu số 05) 

       

2 Danh sách lao động ngừng việc (Mẫu số 06)        

3 Danh sách người lao động tham gia đào tạo (Phụ lục I)        

4 Danh sách người lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại 

dịch Covid-19 (Mẫu số 13a) 

       

5 Danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề 

nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (Mẫu số 13b) 

       

6 Danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề 

nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (Mẫu số 13c) 

       

 

 



 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ THU-SỔ, THẺ 
 

Mẫu số 03/NQ68-TST  

(Ban hành kèm theo Công văn số 1988/BHXH-TST 

ngày 08 tháng 7 năm 2021 của BHXH Việt Nam) 

TỔNG HỢP  

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP 

Ngày …. tháng …  năm …….. 

 

Số 

TT 
Nội dung 

Phát sinh trong ngày Lũy kế 

Ghi chú Số đơn 

vị 

Số lao 

động 
Số tiền 

Số đơn 

vị 

Số lao 

động 
Số tiền 

A B 1 2 3 4 5 6 c 

I Kết quả giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử 

tuất theo ngành nghề, lĩnh vực 

       

1 Sản xuất công nghiệp (may mặc, giầy da, …)        

2 Sản xuất, chế biến nông, lâm nghiệp, thủy, hải sản ,…        

3 Dịch vụ vận tải (hàng không, đường bộ, đường thủy)        

4 Khách sạn, nhà hàng, dịch vụ lưu trú        

5 Du lịch        

6 Giáo dục, văn hóa, thể thao        

7 Khác        

II Kết quả số tiền giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp (theo tháng) 

       

III Kết quả xác nhận Danh sách lao động tạm hoãn HĐLĐ, 
nghỉ việc không lương; Danh sách lao động ngừng việc 

       

1 Danh sách lao động tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương 

(Mẫu số 05) 

       

2 Danh sách lao động ngừng việc (Mẫu số 06)        

3 Danh sách người lao động tham gia đào tạo (Phụ lục I)        

4 Danh sách người lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại 

dịch Covid-19 (Mẫu số 13a) 

       

5 Danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề 

nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (Mẫu số 13b) 

       

6 Danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề 

nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (Mẫu số 13c) 

       

 


