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UBND TỈNH LONG AN
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /SLĐTBXH-VP     Long An, ngày        tháng  6  năm  2022
       V/v tiếp nhận và giải quyết TTHC
           hưởng trợ cấp thất nghiệp trên 
           Cổng Dịch vụ công quốc gia

   

                                   Kính gửi: 
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương;
- Sở Thông tin và tuyền thông;
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh  
  nhân trẻ tỉnh; 
- Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Báo Long An, Đài phát thanh và Tuyền hình 
  Long An;
- Trung tâm Dịch vụ việc làm Long An.

Thực hiện Công văn số 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội về việc tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất 
nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Công văn số 4076/UBND-
THKSTTHC ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận và giải quyết thủ 
tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Sau khi được phân quyền tài khoản quản trị cho Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội để giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính “Hưởng trợ cấp thất 
nghiệp cho người lao động” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội thông báo đến quý cơ quan, đơn vị có liên quan kể từ 
ngày 01/7/2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm Long An trực thuộc Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội chỉ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ “Hưởng trợ cấp thất 
nghiệp cho người lao động” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ 
https://dichvucong.gov.vn).

Để triển khai thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ và UBND tỉnh, Sở 
Lao động  - Thương binh và Xã hội kính đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan 
phối hợp thực hiện các nội dung sau:

1. Thông tin tuyên truyền đến doanh nghiệp và người lao động nắm, biết 
việc tiếp nhận thủ tục hành chính về giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 
người lao động trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

https://dichvucong.gov.vn/
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2. Giao Trung tâm Dịch vụ việc làm Long An phân công viên chức tiếp 
nhận, xử lý hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo đúng quy trình do Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn. Từ nay đến ngày 15/6/2022 phải 
tiếp nhận tối thiểu 50% hồ sơ trực tuyến, đến ngày 01/7/2022 tiếp nhận 100% hồ 
sơ trực tuyến.

Trường hợp người lao động đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ 
việc làm Long An thì viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người lao động 
tạo lập tài khoản để nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 (Đính kèm quy trình tiếp nhận, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 
người lao động trên Cổng Dịch vụ công quốc gia do Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội ban hành).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng thông báo đến quý cơ 
quan, đơn vị biết, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Như trên;
- GĐ, PGĐ Sở;
- Cổng Thông tin của tỉnh;
- Trang thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: VT, VP (Hùng)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đại Tánh
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