UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

Số: 633 /SLĐTBXH-LĐVL
V/v triển khai thực hiện một số chính
sách về lao động, việc làm do ảnh
hưởng của dịch bệnh Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 3 năm 2020

Kính gửi:
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Thực hiện Công văn số 1009/LĐTBXH-VL ngày 19/3/2020 của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội về báo cáo tình hình lao động, việc làm bị ảnh
hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Công văn số 797/LĐTBXH-BHXH ngày
20/3/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tạm
dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch
bệnh Covid-19, Công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 25/3/2020 của Bộ
Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn trả lương ngừng việc và
giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến
dịch bệnh Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh tại: Công văn số
1637/UBND-VX1 ngày 20/3/2020, Công văn số 1668/UBND-VX1 ngày
22/3/2020 (có các bản sao gửi kèm).
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban
Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, hướng dẫn các
đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn triển khai các
giải pháp tháo gỡ khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch, bệnh Covid-19.
1. Chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các
phòng, ngành liên quan hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất
kinh doanh trên địa bàn báo cáo tình hình lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
Covid-19 theo Mẫu số 01; trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, doanh nghiệp tham
mưu UBND cấp huyện tổng hợp, báo cáo theo mẫu số 02 gửi Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội trước ngày 15/4/2020 để tổng hợp gửi Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ đơn vị, doanh
nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
2. Hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm dừng sản
xuất kinh doanh dẫn đến không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội thì tiến hành
làm thủ tục hồ sơ đề nghị xác định lao động để làm cơ sở tạm dừng đóng quỹ
hưu trí, tử tuất theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội
nếu số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ

50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất kinh doanh trở lên
hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh Covid-19 gây ra (chi
tiết được quy định tại Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015
của Chính phủ)
Hồ sơ đề nghị thực hiện quy định tại Điều 28 của Thông tư số 59/2015/TTBLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, bao
gồm: Công văn, kèm theo danh sách đề nghị (được lập theo mẫu 03, 04, 05) có
xác nhận của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện hoặc Ban
Quản lý Khu kinh tế tỉnh (đối với những đơn vị hoạt động tại khu kinh tế) gửi về
Bảo hiểm xã hội cấp huyện để được xem xét, giải quyết theo quy định.
3. Đối với các đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoặc thu
hẹp sản xuất, nếu phát sinh người lao động phải ngừng việc xuất phát từ các tác
động của dịch như: Lao động là người nước ngoài chưa được quay trở lại doanh
nghiệp làm việc trong thời gian có dịch theo quy định; người lao động phải thực
hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; người lao động phải
ngừng việc do doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp không vận hành được vì
những người lao động khác trong thời gian chưa quay trở lại làm việc theo yêu
cầu của cơ quan có thẩm quyền; doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch ảnh hưởng
đến nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới phải thu hẹp sản xuất, không bố trí
đủ việc làm cho người lao động thì được hướng dẫn thực hiện như sau:
3.1. Đối với đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất
kinh doanh thì việc trả lương ngừng việc được căn cứ vào quy định tại Điều 98
của Bộ luật Lao động để xác định trả lương ngừng việc cho người lao động.
3.2. Đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực
tiếp của dịch Covid-19 như: Lao động là người nước ngoài trong thời gian chưa
được quay trở lại doanh nghiệp làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm
quyền; người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo
yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; người lao động phải ngừng việc do doanh
nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao
động hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh
nghiệp đó đang trong thời gian cách ly hoặc chưa được quay trở lại doanh
nghiệp làm việc thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc
thực hiện theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động (tiền lương do hai bên thỏa
thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định).
3.3. Đối với trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu,
thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm, người sử dụng lao động có thể tạm thời
chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định
tại Điều 31 Bộ luật Lao động; nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả
năng chi trả của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và người lao động có thể
thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 Bộ luật
Lao động; nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì
thực hiện sắp xếp lao động theo Điều 38 hoặc Điều 44 Bộ luật Lao động.

3.3. Đối với đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 ảnh
hưởng đến việc làm của người lao động và số lao động thuộc diện tham gia bảo
hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc dưới mức 50% tổng số lao động có mặt
trước khi tạm dừng sản xuất kinh doanh trở xuống. Hiện nay, Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội đang nghiên cứu, tổng hợp đề xuất Chính phủ xem xét
để có chính sách phù hợp. Khi có chủ trương của Chính phủ, Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội sẽ hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định.
4. Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thành
phố, thị xã phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện và
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện các
chính sách tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội theo hướng của Bảo hiểm xã hội
Việt Nam và các nội dung nêu trên. Hàng tuần, tổng hợp kết quả thực hiện gửi
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh.
Kính đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã,
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu
quả các nội dung nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Lao động – TBXH;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh; (để báo cáo)
- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Giám đốc, các PGĐ sở;
- Phòng LĐTBXH huyện, TP, TX;
- Bảo hiểm xã hội huyện, TP, TX.
- Lưu VT, LĐVL.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Giờ
Tríký:Lạc
2020-03-30T16:41:54.2932643+07:00

