
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TAM DƯƠNG Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-LĐTBXH              Tam Dương, ngày         tháng 4 năm 2020 
V/v tuyên truyền, phổ biến Hướng dẫn 

thủ tục, hồ sơ đề nghị xác định số lao 

động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã 

hội phải nghỉ việc do ảnh hưởng của 

dịch COVID-19 đến người sử dụng 

lao động trên địa bàn huyện 

 

 
                                     Kính gửi: Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn 
 

 

 Ngày 20/4/2020, UBND huyện Tam Dương  nhận được văn bản số 666/ 

SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 17/4/2020 của Sở Lao động-TB&XH tỉnh Vĩnh 

Phúc về việc tuyên truyền, phổ biến Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đề nghị xác định số 

lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải nghỉ việc do ảnh hưởng của 

dịch COVID-19 đến người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. 

 UBND huyện Tam Dương yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện tuyên 

truyền nội dung Hướng dẫn số 03/HD-SLĐTBXH ngày 13/4/2020 của Sở Lao 

động-TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc về lập hồ sơ đề nghị xác định số lao động thuộc 

diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch COVID-

19 (gửi kèm) đến người lao động trên địa bàn quản lý. 

Yêu cầu các các doanh nghiệp, đơn vị phối hợp thực hiện để người lao 

động thuộc đối tượng được tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất trên địa 

bàn huyện tiếp cận chính sách, thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên (thực hiện); 

- Chủ tịch& các PCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND, UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa&TT; TT VH TT-TT huyện (để TT); 

- Liên đoàn Lao động; 

- Bảo hiểm XH huyện; 

- UBND các xã, TT; 

- Lưu VT, LĐTLBHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Công Hòa 
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