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

 

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại tiết c điểm 10 Mục I  Nghị quyết số 

107/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2021 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 

8 năm 2021 và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định 

danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, 

tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với 

Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên 

quan để cung cấp dịch vụ công giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng 

Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn). 

Để việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ người lao động thực hiện 

thủ tục được nhanh chóng, thuận tiện, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trân 

trọng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai ngay các nội dung sau: 

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm triển 

khai, thực hiện theo quy trình, biểu mẫu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội về việc tiếp nhận, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia (quy trình kèm theo).  

2. Sử dụng tài khoản quản trị cấp cao của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương (đăng ký bằng thiết bị chứng thư số được cấp cho Ủy ban 

nhân dân tỉnh hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền quản lý) để phân 

quyền cho tài khoản quản trị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Trung 

tâm Dịch vụ việc làm để giải quyết thủ tục hành chính nêu trên. 

Tài liệu hướng dẫn các bước thực hiện trên Hệ thống đối với tài khoản cấp 

cao và tài khoản giải quyết thủ tục hành chính trong chức năng “Hướng dẫn sử dụng” 

trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://quantrincovi.dichvucong.gov.vn). 
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Mọi thông tin chi tiết về sử dụng tài khoản, đề nghị liên hệ với đồng chí 

Nguyễn Đình Lợi, chuyên viên Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng 

Chính phủ (điện thoại: 080.40551, 0984.688.909). 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị phản 

ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, hướng dẫn. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Công An; 

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 

- Sở LĐ-TB&XH; 

- Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, CVL. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
 
 

Lê Văn Thanh 
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