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Bc 1p - Tr do - Hinh phüc 

Ha Nt2j,  ngày2c tháng 7 nám 2021 

THÔNG BAO 
V vic trin khai các bin pháp cp bach phông, chng djch COVID-19 

tti b phn tip nhn tip nhn và trã két qua TTHC 
c quan S& Lao dng - Thtrong binh và Xã hi Ha Ni 

Thirc hin chi do cüa UBND Thành ph tai  Cong van s 2398/UBND-
KSTT ngày 27/7/2021 cüa UBND Thành phô ye vic triên khai mt s bin pháp 
tiêp nhn và trá kêt qua thu tic hành chInh tai  B phn Mt cira các c.p d phông, 
chông djchCOVID-19. Sâ Lao dng - Thuong binh và Xã hi thông báo v vic 
tiêp nhn ho sa ti B phn tiêp nhn vâ trâ kêt qua giãi quyt thu tc hành chInh 
(TTHC) tai Co quan Sâ nhu sau: 

1. Tm di.'rng vic tiêp nhn và trã kt qua giãi quyt thu tVc  hành chInh theo 
hlnh thu'c trirc tip trong thôi gian thirc hin Chi thj so 17/CT-UBND ngày 
23/7/2021 cüa Chü tjch UBND thành phô Ha Ni hoc khi có thông báo mOi 

2. Dé nghj ngithi dan, doanh nghip, to chirc thrc hin các TTHC trên môi 
trumg mng, thông qua djch vi cong trirc tuyên mirc d 3, müc d 4 trén Cong 
djch vii cong Quôc gia, Cong djch vi cong Quán 1 lao dng nuâc ngoài cüa B 
Lao dng - Thu'ang binh và Xã hi (tui dja chi http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn/),  
Cng dch vi1 cong Thành phô (tai dja chi https://dichvucong.hanoi.gov.vnlnop-
truc-tuyen) hotc thrc hin TTHC thông qua djch vii bu'u chInh cong Ich do Buu 
din thành phô Ha Ni (HNPost), các don vj cung rng djch v1i buu chInh cung cap. 

3. Di vi các thu t11c hành chInh dã tiêp nhn trçrc tiêp, giái quyêt và dã có 
kêt qua giái quyêt truórc ngày 23/7/202 1 

Can b b phtn Mt ci:ra co trách nhim rà soát, lien h vói cOng dan, 
doanh nghip ye vic thirc hin chuyên trâ kêt qua tâi cong dan, doanh nghip qua 
h thng Bini chInh cOng Ich. Triz?ing hçp cong dan, doanh nghip dông nh.n 
kt qua tai  nhà, tri1 sâ don vj qua h thông buu chInh cOng Ich thI thrc hin nhu 
sau: 

- Lien h vâi can b du mi cüa Bixu din Ha Ni (D/c Trn Thj Thu H.ng, 
Bixu din Trung tam 3- so din thoai: 0948063456). 

- Ghi chi tiêt dja chi, ten ngithi nhn, so din thoai lien h len bao N thu 
(da có két qua giãi quyêt TTHC) dé nhân viên Bu'u din chuyên ye dung dja chi 
theo yêu câu cüa ngithi dan, doanh nghip. 

- Nhân viên Bixu din den B phn tiêp nh.n và trã kêt qua cüa S& Lao dng 
- Thuang binh và Xã hi de k vào So theo dOi ho so, thanh toán các khoan phi, l 
phi theo quy djnh (di vói các TTHC có quy dnh phai np phi, 1 phi) và chuyên 
phát kt qua và biên lai thu tiên cho ngui dan, doanh nghip to chüc. 
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Lixu : V cixâc phi nhn trâ k& qua và np 1 phi (di vói các TTHC có quy 
djnh ye phi, 1 phi) theo yêu câu: Ngi.thi dan, doanh nghip, to chüc thanh toán trrc 
tiêp vâi nhân viên Bixu din theo quy djnh. 

4. Si Lao dng - Thumg binh va Xä hi chi trâ kt qua trrc tip dM vi cac 
ho so dä duçic các doanh nghip, dun vj thirc hin day dü theo các thông báo: so 
4193/TB-SLDTBXH ngày 19/7/202 1; so 4275/TB-SLDTBXH ngày 22/7/202 1 
cüa Sâ Lao dng - Thuang binh và Xã hi kèmtheo các giây t sau dê kiêm tra, 
di chiêu và giao np: (1) toàn b các tài 1iu gOc dã scan np qua mng din tCr; 
(2) Giy tip nh.n ho so qua mng din tir; (3) Ban chip thông báo chap thun ho 
so. 

- Th?ñ gian trâ kêt qua: Tü 15 gi 30 phit các ngày lam vic trongtu&n. 
- Yêu câu ngu1i dan thirc hin nghiêm vic gitt khoãng cách tOi thiêu 2m khi 

giao tiêp, chi tiêp 01 cOng dan ti 1 thôi diem tti B phtn Mt cira. 
5. DOi vth các TTHC thuc các linh virc khác dà có kêt qua giái quyêt trong 

thai gian thirc hin Chi th so 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 cüa ChU tjch UBND 
thành phô Ha Ni: Thirc hin trâ kêt qua giâi quyêt qua h thông Buu chInh cOng 
ich theo quy dinh. 

6. Dôi vOi vic luân chuyên ho so lien thông tü UBND cap huyn den Sâ 

D nghj UBND các qun, huyn, thj xã thrc hin theo thông báo s 
3227/TB-SLDTBXH ngày 02/6/202 1 cüa Si Lao dng - Thucing birth và Xã hi. 

Sà Lao dng - Thixung binh và Xâ hi trân tr9ng thông báo dn các co quan, 
don vj và các doanh nghip, to chüc và cá nhân duçc biêt, phôi hçp triên khai thirc 
hiên./. 

No'inhân:  A. 
- UBND Thành phô (de báo cáo); 
- Các dong chI BGD Si; 
- UBND các qun, huyn, thj xã; Phông LDTB&XI-I 
các qun, huyn, thj xã (dé phôi hgp thrc hin); 
- Biru din Ha Ni, các don vj cung irng djch viii Biru 
chInh (de phôi hçrp thirc hin); 
- Các phOng nghip vii Sô; 
- Luu: VT, VP (Ninh) 

Nguyn Quôc Khánh 
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