
 ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THANH HÓA 
                            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:            /UBND-KSTTHCNC    

V/v cung cấp danh sách công chức 

đề nghị cấp tài khoản phân quyền 

quản trị hệ thống để tiếp nhận, xử lý 

hồ sơ điện tử thực hiện chính sách 

hỗ trợ do đại dịch Covid-19. 

 

 

      Thanh Hóa, ngày       tháng       năm 2020 

 

                         Kính gửi:   

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
             

 

 

Thực hiện Công văn số 3623/VPCP-KSTT ngày 08/5/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, để thuận lợi cho việc tiếp nhận, 

xử lý, cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ điện tử của 02 dịch vụ công trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://ncovi.dichvucong.gov.vn): (1) 

hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc 

không lương; (2) hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc 

đối với người lao động, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị: 

- Cung cấp danh sách công chức sử dụng tài khoản Hệ thống để thực hiện 

việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ của đối tượng gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19 theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg gửi Văn phòng 

UBND tỉnh để tổng hợp và phân quyền quản trị trước ngày 12/5/2020 .  
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- Các công chức trên thực hiện ngay việc đăng ký tài khoản công dân trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia (địa chỉ https://dichvucong.gov.vn, vào “đăng ký” và 

thực hiện theo hướng dẫn). 

- Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ điện tử trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg và hướng dẫn của Bộ 

Lao động, thương binh và xã hội, Văn phòng Chính phủ kể từ ngày 12/5/2020. 

https://dichvucong.gov.vn/
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Mọi chi tiết liên hệ: đ/c Lê Thị Bích Nguyệt - Phòng Kiểm soát TTHCNC, 

Văn phòng UBND tỉnh, điện thoại 0974.065.768 ; Email : 

nguyetltb@thanhhoa.gov.vn./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- PCT Nguyễn Đức Quyền (để báo cáo); 

- Chánh VP UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lưu: VT, KSTTHCNC.  

TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG    

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 
             

            Trần Huy Chân 
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