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Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ƣơng. 

  

Thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của 

Thủ tƣớng Chính phủ, đến ngày 10 tháng 6 năm 2020, Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia đã tiếp nhận 661 hồ sơ của 227 doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ cho 

ngƣời lao động thuộc doanh nghiệp bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc 

không hƣởng lƣơng, trong đó có 597 hồ sơ bị từ chối do không đủ điều kiện hỗ 

trợ, chỉ có 09 hồ sơ đã xử lý xong để thực hiện hỗ trợ cho ngƣời lao động và 55 

hồ sơ đang xử lý. Qua theo dõi, việc xử lý hồ sơ của một số cơ quan, đơn vị 

còn chậm trễ (hiện còn 08 hồ sơ quá hạn – phụ lục kèm theo); một số hồ sơ bị 

Ủy ban nhân dân cấp huyện từ chối mà không nêu rõ lý do hoặc yêu cầu có xác 

nhận của Bảo hiểm Xã hội trong khi Bảo hiểm Xã hội đã ký số theo đúng quy 

định, chẳng hạn: Thành phố Hà Nội có 374/661 hồ sơ (chiếm 56,6%), trong đó 

có 312 hồ sơ không đủ điều kiện để đƣợc Bảo hiểm Xã hội xác nhận, 62 hồ sơ 

đã đƣợc gửi đến Ủy ban nhân dân quận, huyện của Thành phố để xử lý thì có 

21/62 hồ sơ giải quyết quá hạn (chiếm 33,9%), một số hồ sơ của một số quận 

nhƣ Cầu Giấy, Hoàng Mai từ chối nhƣng không nêu rõ lý do,… 

Để việc giải quyết các hồ sơ hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi, chính 

xác, đúng đối tƣợng đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đặt ra của Chính phủ tại Nghị 

quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020, Văn phòng Chính phủ đề nghị 

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị liên quan chấn chỉnh việc xử lý hồ sơ chậm trễ hoặc từ 

chối hồ sơ nhƣng không nêu rõ lý do, đồng thời kiên quyết không để xảy ra 

tình trạng yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ giấy đối với hồ sơ trực tuyến đã đƣợc gửi 

và ký số của ngƣời sử dụng lao động, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam theo đúng 

quy định tại khoản 2 Điều 19 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 

năm 2020 của Thủ tƣớng Chính phủ và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 
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tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi 

trƣờng điện tử. 

Văn phòng Chính phủ rất mong nhận đƣợc sự quan tâm, chỉ đạo của 

Đồng chí Chủ tịch. Trân trọng cảm ơn Đồng chí Chủ tịch./. 

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- TTgCP (để b/c); 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Bộ LĐTBXH (để phối hợp); 

- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (để phối hợp); 

- Ngân hàng Chính sách xã hội (để phối hợp); 

- VNPT (để thực hiện); 

- VPCP: BTCN; 

- Lƣu: VT, KSTT (2).HH 

BỘ TRƢỞNG, CHỦ NHIỆM 
 

 

 

Mai Tiến Dũng 
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Phụ lục 

DANH MỤC HỒ SƠ XỬ LÝ QUÁ HẠN 

(Ban hành kèm theo Công văn Số: 4680/VPCP-KSTT ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ) 

 

STT Mã hồ sơ quốc gia Tên dịch vụ Chủ hồ sơ 
Ngày nộp 

hồ sơ 

Cơ quan 

tiếp nhận 

Trạng 

thái hồ 

sơ 

Thời 

hạn xử 

lý 

1 NCOVI.000.00.60.H29-

200602-0001 

Hỗ trợ ngƣời lao 

động tạm hoãn thực 

hiện hợp đồng lao 

động hoặc nghỉ việc 

không hƣởng lƣơng 

CÔNG TY TNHH 

XÂY DỰNG - 

THƢƠNG MẠI 

PHÚ BẮC 

02/06/2020 

14:01:14 

Ủy ban 

nhân dân 

Quận Gò 

Vấp - 

TP.HCM 

Đang 

xử lý 

Quá 

hạn 

2 NCOVI.000.00.26.H17-

200602-0001 

Hỗ trợ ngƣời lao 

động tạm hoãn thực 

hiện hợp đồng lao 

động hoặc nghỉ việc 

không hƣởng lƣơng 

CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI VÀ 

DU LỊCH LAN 

QUẾ ANH 

02/06/2020 

09:33:18 

UBND 

quận Ngũ 

Hành Sơn 

Đang 

xử lý 

Quá 

hạn 

3 NCOVI.000.00.87.H26-

200528-0001 

Hỗ trợ ngƣời lao 

động tạm hoãn thực 

hiện hợp đồng lao 

động hoặc nghỉ việc 

không hƣởng lƣơng 

CÔNG TY PHÁT 

TRIỂN DU LỊCH 

HỮU HẠN LÀNG 

NGHI TÀM 

28/05/2020 

11:44:29 

UBND 

quận Tây 

Hồ 

Đang 

xử lý 

Quá 

hạn 

4 NCOVI.000.00.77.H26-

200525-0009 

Hỗ trợ ngƣời lao 

động tạm hoãn thực 

hiện hợp đồng lao 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐẦU TƢ VÀ 

PHÁT TRIỂN GIÁO 

25/05/2020 

17:44:07 

UBND 

quận Ba 

Đình 

Đang 

xử lý 

Quá 

hạn 
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STT Mã hồ sơ quốc gia Tên dịch vụ Chủ hồ sơ 
Ngày nộp 

hồ sơ 

Cơ quan 

tiếp nhận 

Trạng 

thái hồ 

sơ 

Thời 

hạn xử 

lý 

động hoặc nghỉ việc 

không hƣởng lƣơng 

DỤC CAPI EDU 

VIỆT NAM 

5 NCOVI.000.00.31.H09-

200522-0002 

Hỗ trợ ngƣời lao 

động tạm hoãn thực 

hiện hợp đồng lao 

động hoặc nghỉ việc 

không hƣởng lƣơng 

CÔNG TY TNHH 

SEUNGIL LABEL 

VINA 

22/05/2020 

10:43:37 

UBND 

Thành phố 

Thủ Dầu 

Một - Tỉnh 

Bình 

Dƣơng 

Đang 

xử lý 

Quá 

hạn 

6 NCOVI.000.00.87.H26-

200518-0001 

Hỗ trợ ngƣời lao 

động tạm hoãn hợp 

đồng lao động, thỏa 

thuận nghỉ việc 

không hƣởng lƣơng 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

GOODBRIDGE 

VENTURES 

18/05/2020 

15:08:36 

UBND 

quận Tây 

Hồ 

Đang 

xử lý 

Quá 

hạn 

7 NCOVI.000.00.77.H26-

200515-0002 

Hỗ trợ ngƣời lao 

động tạm hoãn hợp 

đồng lao động, thỏa 

thuận nghỉ việc 

không hƣởng lƣơng 

Công Ty Cổ Phần 

Đầu Tƣ, Thƣơng 

Mại và Du Lịch 

Thân Thiện Việt 

Nam 

15/05/2020 

15:04:15 

UBND 

quận Ba 

Đình 

Đang 

xử lý 

Quá 

hạn 

8 NCOVI.000.00.62.H29-

200515-0002 

Hỗ trợ ngƣời lao 

động tạm hoãn hợp 

đồng lao động, thỏa 

CÔNG TY TNHH 

ĐẠI GIAO 

15/05/2020 

10:50:47 

Ủy ban 

nhân dân 

Quận Tân 

Đang 

xử lý 

Quá 

hạn 
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STT Mã hồ sơ quốc gia Tên dịch vụ Chủ hồ sơ 
Ngày nộp 

hồ sơ 

Cơ quan 

tiếp nhận 

Trạng 

thái hồ 

sơ 

Thời 

hạn xử 

lý 

thuận nghỉ việc 

không hƣởng lƣơng 

Bình - 

TP.HCM 
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