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THÔNG BAO 

V vic d ngh ngtrô'i dan, doanh nghip, to chtrc tm tiên thtrc hin gui ho so' 
giãi quyêt thu t1ic hành chInh trên môi trtmô'ng m1ng thông qua h thông djch 

viii cong trirc tuyên và djch viii bu'u chInh cOng Ich 

Thirc hin Cong van s 1477/IJBND-KSTTHC ngày 17/5/202 1 cüa UBND 
Thành ph v vic thirc hin mt s giãi pháp tip nhn và trã kt qua thu tic hành 
chInh phông, cMng dch COVID-19. D dam chü dng phông, cMng djch COVID-
19 ti noi tip nhn giãi quyt thu tuc hành chInh (TTHC), dáp img yêu câu cUa ngithi 
dan, doanh nghip trong vic thrc hin TTHC. S Lao dng - Thuong binh và Xã hi 
d nghj ngui dan, doanh nghip, t chüc ixu tiên 1ira ch9n vic thirc hin các TTHC 
trên môi trung mng, thông qua djch vii cong trirc tuyM müc d 3, müc di 4 trên 
Cng djch v cong Quc gia, Cng djch vii cong Quãn 1 lao dng nuóc ngoài cña B 
Lao dng - Thucing binh và Xã hi (tai dja chi hitp://dvc.vieclamvietnam.gov.vn!), 
Cng djch vi cong Thành ph (ti dja chi https://dichvucong.hanoi.gov.vnlnop-truc-

tuyen) hoc thirc hin TTHC thông qua dch vii buu chInh cOng Ich do Buu din thành 
ph Ha Ni (HNPost), các don vj cung lrng djch vi bixu chInh cung cap. 

D däng k giri h so, trã k& qua qua djch vii bixu chInh cong Ich, nguài dan, 
doanh nghip, t ch(rc th%rc hin nhu sau: 

1. Bôi vó'i vic nhân gui ho so', trã kt qua giãi quyt TTHC 

- Bzthc 1: Ngui dan, doanh nghip, t chüc can ci yêu cu d nghj S Lao 
dng - Thuang binh và Xâ hi giái quyt TTHC (trir các TTHC yeu cu tá chz'c, cá 

nhán khóng dwcic iy quyn vàphái có mgt try'c tiêiv  dé' giái quyê't); tim TTHC cn giãi 
quyt, tra cuu thành phn h so, s luçing h so theo quy djnh tai  chuyên m1ic "Be 
Thu tic" trén ctng Djch vi cong cüa Thành ph Ha Ni (tui dja chi: 
https ://dichvucong.hanoi.gov.vnl). 

- Bwóc 2: Sau khi hoàn thin h so', ngithi dan, doanh nghip th chuc thçrc hin 
gui h so ti các dim giao djch thuc Buu din Ha Ni (theo danh miic gui kern) 
hoc các don vj cung iirng djch vii him chInh gn nht. 

Truung hçp dang k yêu ctu su d%lng djch vi1 ti nhà/trii s doanh nghip: D 
nghj lien h theo so din thoti hotline cua Bixu din Ha Ni 024.393 88888 hoc don 
vi cung irng djch vt bixu chInh. liNPost/Don v cung üng djch vil buu chInh se cu 
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nhân viên den nhn ho so' tai  nhàJtri sâ doanh nghip theo yêu cu cüa ngui dan, 
doanh nghip tt chirc. 

- B,thc 3: Nhân viên Biru chInh chuyên phát h so', np và nhn Giy tip nhn 
ho so' và hçn trã kêt qua ti B ph.n tiêp nhn và trã kêt qua cUa Sâ Lao dng - Thuo'ng 
binh và Xã hôi, chuyén trã Giây tiêp nhtn ho so' và hçn trã kt qua cho ngui dan, 
doanh nghip M chirc. 

Lwuj: 

- Ngithi dan, doanh nghip, to chftc cO nhu câu nh.n kt qua tai  nha, trij s 
doanh nghip to chüc và nh np h phi, 1 phi (di vi các TTHC có quy djnh phãi 
np phi, 1 phi) thI dang k vâi nhân viên Buu chinh kern theo giây üy quyên (nêu 
co). Nhân viên Buu chInh có trách nhirn hru gift Giây tip nhn h so' và hçn trã k& 
qua kern theo giây üy quyên. Den thi h?n  hçn trã két qua, nhân viên Bixu chinh dn 
BO phn tiêp nhn và trã kêt qua cüa Sâ Lao dng - Thuang birth và Xä hi dê k vào 
So theo dôi ho so', thanh toán các khoãn phi, 1 phi theo quy djnh (dôi vri các TTHC 
Co quy djnh phãi np phi, 1 phi) và chuyên phát kêt qua và biên lai thu tiên cho ngui 
dan, doanh nghip to chüc. 

- Cuâc phi nhn g1ri h so', trã kt qua và np 1 phi (di vth các TTHC có quy 
djnh ye phi, 1 phi) theo yêu câu: Ngui dan, doanh nghip, to chftc thanh toán trirc 
tip vâi nhân vien Buu chinh theo quy djnh. 

- Nhan vien Bixu chinh có trách nhim huâng dn nguO'i dan, doanh nghip, t 
chirc vit giy yêu câu Biru din nhn kêt qua giâi quyêt TTHC hoc giây üy quyên 
(nu co), bàn giao cho Bô phn Mt cfta dê hxu ho so' theo quy djnh, tránh các van dê 
có th phát sinh pháp l ye sau. 

- Ngithi dan, doanh nghip, t chtrc chju trách nhirn truâc pháp lut v tInh 
hçip pháp, trung thirc và chInh xác cüa các thông tin ke khai trong ho so'; chju trách 
nhim v tInh dung, dy dU các tài lieu cüa ho so' can np (theo yêu câu cüa thu tic 
hành chInh). 

- UNPost/ dan vj cung ftng djch vi bru chinh chju trách nhim v vic bàn 
giao, np h so' nguyen trtng do nguri dan, tO chüc, doanhnghip gfti và khOng chju 
trách nhim ye vic: (1) thiêu các tài lieu trong ho so'; (2) ho so' có dâu hiu sfta chfta, 
tây xóa. 

2. 061 vOi vic däng k trã kt qua tii nhã, trui s& doanh nghip, t6 chüc 

Ap ding trong triRmg hçip ngui dan, t6 chiirc, doanh nghip dà np h6 so' (bàn 
giây) trrc tiêp ti B phn mt cCra, ho.c trung hçip nguri dan, tO chüc, doanh nghip 
nôp hO so' qua he thông Dich vu cOng truc tuyên va dã nhân duac thOng bao chap 
thun ho so' ma den nay ngu?i dan, to chüc, doanh nghip chua den lay ket qua. Dê 
ngh nguài dan, tO chic, doanh nghip dàng k djch vr chuyên phát trã kt qua giài 
quyêt ti nhà, trir s doanh nghip, to chuc thông qua djch v cüa Buu din Ha Ni 
(liNPost) hoc các dan v cung rng djch vii Buu chinh, ci the nhu sau: 

- Bwóc 1: Ngui dan, doanh nghip, t6 chftc lien h ti các dim giao djch 
HNPOST hoc các dan vj cung 1ng djch vii buu chinh gan dja chi cüa nguri dan, 
doanh nghip nhat dê dàng k djch vr traket qua tai  nhàJtrii sâ doanh nghip, np 
kern theo giây tiêp nhn ho soya hn trà ket qua. 
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Trumg hcp dã np h so qua h thng Djch vii cong trrc tuyn: Ngui dan, t 
chüc, doanh nghip bàn giao ho so cho HNPOST/dcm vj cung 1rng djch vçt bru chInh, 
bao gôrn: (1) Toàn b các tài 1iu gOc âã scan np qua mng din tCr; (2) GiAy tip 
nhan ho so nhn ho so qua mtng din tir; (3) Ban chiip thông báo chip thun h so. 

- Bithc 2: Don vj buu chinh chuyn phát np h so kern theo giy yêu cu Buu 
din nhn kêt qua giãi quyêt TTHC hotc giây üy quyn (nu có) dã nhn tr nguii 
dan, to chcxc, doanh nghip cho B phn Mt cüa S Lao dng - Thuong binh và Xã 
hi dé kiêm tra, di chiu. 

+ Tru&ng hçp h so không hçip 1 do ngui dan, t chüc, doanh nghip np 
không thông nhât ye dâu miic và ni dung so vi ho so âä np qua mng: Tü chi tip 
nhn, trã 1ii cho nhân viên Bi.ru din d chuyn phát 1ti cho don vj. 

Truô'ng hçip b h sonp bang bàn giy không chInh xác so vth b h so dugc 
gt1i qua mng din tü, có dâu hiu tây xóa, süa chUa..., ma ngui np ho so không 
thông báo vri can b Mt ci'ra ti thai diem np ho so bang bàn giây thI duçc coi là 
giã mo ho soya can b Mt cüa có trách nhim thông báo vii phèng chuyên mon âê 
xem xét, xir l theo quy djnh. 

+ Trueing hçph so hçp 1: Can b Mt c1ratrã kt qua, hurng dn nhân viên 
Biru chInh k vào So theo dOi ho so, np l phi (neu co) và bàn giao ho so gôc (dOi 
vâi ho so trirc tuyen) cho phOng chuyên mon theo quy djnh. 

- Biróc 3: Nhân viên HNPost/don vi cung üng djch vi buu chInh chuyn phát 
kêt qua tâi ngi1i dan, to chüc, doanh nghip theo dja chi dà däng k. 

Lwuj: 

- HNPost /dan vj cung lrng djch vçi bixu chInh chju trách nhirn v vic bàn 
giao, np h so nguyen trng do cá nhânldoanh nghip g11i. FiNPost không chju trách 
nhim ye vic: (1) thiêu các tài 1iu trong ho so; (2) ho so bang bàn giây và ho so 
doanh nghip dà gi:ri qua mng din tr là không thông nhât, khOng chInh xác. 

- Buu din Ha Ni/dan vj cung img djch vi buu chInh chju trách nhim di vOi 
kt qua do B ph.n Mt cüa S bàn giao kê tr thai diem nhãn viên Buu chInh k nhn 
kêt qua trên So theo dOi ho so tü B phn Mt cüa cho den khi glri diing kêt qua cho 
ngui dan, to chirc, doanh nghip däng k djch v (bao gOm cã vic xem xét xir 1 
kiên nghj cüa cá nhân, to chirc (nêu co) trong trung hçp chuyên phát kêt qua cho tO 
chi.irc cá nhân bj chrn, mutn khOng theo thai gian toàn trmnh báo phát theo quy djnh). 
Trung hp có tranh chap giüaBixu din Ha Ni/do'n vj cung ng djch v1i buu chInh 
vOj ngithi dan, doanh nghip, to chüc dang k sir ding djch vi him chInh thi se duçc 
xem xét giãi quyêt theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

3. Dii v(ri vic luân chuyn ho so' lien thông tfr UBND cp huyn den So' 

D giâm thiu thai gian chuyn giao h so cüa cOng chüc cp Huyn khi luan 
chuyn ho so len Sâ Lao dng - Thucing binh và Xà hi, dê nghj UBNID các qun, 
huyn, thj xã nu có nhu cau có the thirc hin luân chuyên ho so ti Sâ Lao dng - 
Thuong binh và Xà hi d giài quyêt TTHC qua h thông Bini din1don vi cung üng 
dich vu bi.ru chinh. 
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Chi phi luân ehuyn h so t1r UBND Huyn tri Sâ Lao dng - Thuong birth và 
Xâ hôi do các don vj trirc tiêp thanh toán vi Buu din Ha NiIdon vj cung 1rng dch 
vii buu chinh theo quy djnh. 

Lwuj: 

- Vic thre hin luân chuyn h so qua bisu chInh phãi darn bão trong thai h.n 
ti các quy trInh giãi quyêt thU tiic hành chInh dâ duçrc Thành phô phé duyt. 

- Không áp dirng trong truiing hçip luân chuyn kt qua trã v. 

S Lao dng - Thucmg birth vâ Xã hi trân tr9ng thông báo dn the co quan, 
don vj và the doanh nghip, to chUc Va C nhân dugc biêt, phôi hcp triên khai thirc 
hiên./. 

Niyinhân: 
- UBND Thành phô (dé báo cáo); 
- Sâ Thông tin và Truyên thông; 
- Các dông chI BGD Sâ; 
- Buu din Ha Ni, các dan vj cung áng dich vii Buu 
chInh (dé phôi hcp thrc hin); 
- UBND các qun, huyn, thj xä; 
- Phong LDTB&XH các qun, huyn, thj xã; 
- Các phông nghip vi, dan vj trrc thuc So; 
- Liru: VT, VP (Ninh) 

KT. GIAM DOC 

Nguyen Quc Khánh 



DANH SACH CAC DIEM GIAO D!CH  CUA BUU IMEN TREN ifiA BÀN HA NQI 
vA CAC TINH THANH PHO 

Diem phuc vu fa chi chi tit Din tho31 
Gi& phuc vu 

duçc niêm yt 
Thir 2- Thir 7 

Gib' phuc vu 
dwyc hem yt 
Chü nht, l 

GD Trung T 75Ph Dinh Tiên Hoãng, Phu?mg LJ
39341709 07h00-20h00 07h00-20h00 

K1IL - Hoàn Kim 2 75PhÔ Dinh Tiên Hoãng, Phrng L3J
39344925 1 08h00 - 19h00 08h00 - 19h00 

KIlL - Ba Dinh 2 
Nha D3 khu 7,2 ha khu VTnh Phuc B&

37601080 08h00 -1 8h00 08h00 -18h00 

KHL-TãyH 2 S nhà36AngO 647 Lc Long Qun 37582888 08h00 -19h00 09h00- 17h00 

HàDông 4DumgQuanTrung,HàDông 33824254 07h00-20h00 09h00-19h00 

ThanhXuân 38587198 
Xuan Trung 

07h30-18h30 08h00-18h00 

Dng Da 
35 Ph Thai Thjnh, Phu?mg Thjnh:

35632774 
Quang 

07h30-19h30 07h30-19h30 

Cu Gi&y 
165 Drng Cu Giy, Phu?ing Quan 

FIoa 
38341928 07h00-20h00 07h30-19h00 

Cu Din 
Du&ng H Thng Mu, Thj TrAn CAut 

Then, Nam Ttr Liem 
37645095 07h00-20h00 08h00-1 8h30 

BC C&u Din 149 H Thng Mu 37645095 07h00-20h00 08h00-18h30 

BC Xuãn Phucing 
171 Duing Phuang, Ph.rcng 

Canh, Nam Tu Liem, HN 
32272924 08h00-18h30 08h00-16h00 

BC Thng Long 5 Phm HUng 1 32272700 07h00-20h00 08h00-18h00 

BC Nhn 
S 10 PhNhn, Tây T, Bc T 32242676 

Liem, Ha Nçi 
08h00-19h00 08h00-17h00 

Gia Lam 
DngNguynDic Thun, Thj Tr.n 38765444 

Trau Quy, Gia Lam 
07h30-18h30 08h00-1Th00 

Là Düc 

Giãi Phóng 

Huyn Ba VI 

-------------------------±---------------r— 
114L6Düc-Hai BàTnxng-HàNi 

811 Giái Phóng - bang Mai - Hà 

Dtrmg32 

39448015 

36643584 

33863037 J07h00-18h00 

07h30-18h30 

07h30-18h30 

08h00-17h00 
— 

08h00-17h00 

08h00-18h00 



Huyn Chirong M5 Ph Chci Chüc Son, Chung M' 33867101 07h00-18h00 08h00-17h00 

07h00-18h00J08h00-17h00 
HuyénDanPhucrng Du'äng32 33693514 

HuynDôngAnhTô4,ThiTránDongAnh 38832232 07h00-18h00 
J 

08h00-17h00 

fluyênHoãi c 
Khu6 thj tr.n Tram  troi, I{Oai ThIC,,

33663400 06h30-18h00 08h00-17h30 

HuynMê Linh Thôn Di Bãi xaDai Thinh 38165777 07h30-18h30 08h00-17h00 

Huyn M5 fXrc Thi Trn Di Nghia, M Dirc 33847101 ( 07h00-18h00 08h00-17h00 

Huyn Phü Xuyên Thj Trn, Phá Xuyên 33854101 07h00-18h00 07h00-18h00 

HuynPhücTh9 PMGch 33612002 

.UYII Quc OaL 1Du&ng 21BTFQu6cO 1 33843979 1 07h0018h0008h0017h001  

07h00-18h00 07h00-18h00 Huyn Soc Son
I Tô8,uC,ThTrânSócSon,SócJ 38843317 
jSon 

TXSonTây Ii PhPhüngKhcKhoan 33832196 07h00-18h00 07h00-18h00 

HuynThchTht Duing8 33842219 07h00-18h00 07h00-11h30 

HuynThanhOai 89,t61,TI'KimBâi 33873016 07h00-18h00 07h00-18h00 

Huyn Thanh TrI 
To 11, Khu Ga, Thj tr.n VAn 38615319 07h30-19h00 08h00-18h00 

Huyn Thu&ng Tin TTThjTr.n 33853013 07h00-19h00 07h00-19h00 

Huy!n Ting Hôa Ph Quang Trung, U'ng Hôa 33884678 07h00-18h00 08h00-17h00J 

BTYU DI THANH PHO HA NQI ThAN TRQNG MN THÔNG BAO 
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