UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO
DỤC VÀ ĐÀO TẠO
____________________
Số: 1327 /SGDĐT-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc
lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________________________
An Giang, ngày 25 tháng 5 năm 2020

V/v hướng dẫn bổ sung việc tạm dừng
đóng quỹ hưu trí và tử tuất

Kính gửi:
- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các Cơ sở giáo dục ngoài công lập.
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 việc tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử
tuất; Công văn số 2088/VPUBND-KGVX ngày 06/5/2020 của UBND tỉnh An Giang
về việc triển khai thực hiện việc tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng
của dịch bệnh Covid-19;
Thực hiện theo Công văn số 602/BHXH-QLT ngày 11/5/2020 của Bảo hiểm xã
hội (BHXH) tỉnh An Giang về việc hướng dẫn bổ sung việc tạm dừng đóng vào quỹ
hưu trí và tử tuất (Công văn 602).
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo đến Thủ trưởng các đơn vị sử dụng
lao động nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất cho người lao
động tại cơ sở giáo dục ngoài công lập như sau:
1. Hồ sơ đề nghị: Thực hiện theo các yêu cầu tại Mục 3.1 Công văn 602, cần lưu
ý phải đảm bảo theo các điều kiện tại Mục 1, đồng thời hồ sơ trình phải có đầy đủ bản
sao các văn bản thỏa thuận hoặc quyết định thể hiện người lao động phải giảm;
2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, liên hệ trực tiếp cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi đơn
vị đang đóng BHXH để nộp hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc cơ quan BHXH
sẽ xem xét, đối chiếu số liệu để giải quyết các hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí
và tử tuất; trường hợp không giải quyết sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Nhằm giải quyết phần nào khó khăn tại các đơn vị và đảm bảo quyền lợi của
người lao động, Sở GDĐT đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt theo các yêu
cầu trên. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị đơn vị phản ánh
trực tiếp về cơ quan BHXH tỉnh (Phòng quản lý thu, điện thoại 02963.980800) để
được hướng dẫn thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, KHTC.
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