
ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH TRÀ VINH          Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 
      

Số:         /UBND-THNV                          Trà Vinh, ngày       tháng 10 năm 2021 
  V/v thực hiện dịch vụ công trực tuyến 
        hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn  

              do đại dịch Covid-19 
 

     
Kính gửi:   

- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Giam đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 7593/VPCP-KSTT ngày 19/10/2021 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ 
đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (đính kèm), Chủ tịch UBND tỉnh có 

ý kiến chỉ đạo như sau: 

   Yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND 
các huyện, thị xã thành phố thực hiện nghiêm Công văn số 3604/UBND-THNV 

ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; phối hợp với Sở Thông 

tin và Truyền thông khẩn trương xử lý các hồ sơ trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia (có danh sách hồ sơ kèm theo), trong quá trình xử lý các hồ sơ không để 

xảy ra tình trạng yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ giấy đối với hồ sơ trực tuyến đã được 
gửi và ký số của người 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 tướng Chính phủ và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 

tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường 
điện tử. 

 Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Chủ tịch UBND 
tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) để có sự chỉ đạo./. 

 

  

Nơi nhận:                   
- Như trên; 
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- LĐVP UBND tỉnh; 
- Phòng KT, KGVX; 
- Trung tâm PVHCC tỉnh; 
- Lưu: VT, THNV. 

 

KT.CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
   Lê Thanh Bình 

     


		2021-10-22T15:53:20+0700


		2021-10-23T16:12:04+0700


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-24T14:21:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh<vpubnd@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-24T14:22:02+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh<vpubnd@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-24T14:22:22+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh<vpubnd@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




