
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TNH QUANG TRI Dc Ip  - Tir do - Hnh phüc 

S& hUV/UBND-VX Quáng Tn,  ngày4.L thángnam  2020 
V/v xCr 1 h sodjch vt cong trrc 
tuyên h trçi dôi ttrcing gp khó 
khän do d?i  djch Covid-19 lrên 
Cong Djch vi cOng quôc gia. 

KInh gui: 
- Van phông UBND tinh; 
- Sâ Lao dng, Thixong binh và Xã hi; 
- UBND các huyn, thj xA, thành phô. 

Ngày 08/5/2020, Van phông ChInh phü có Cong van s 3623/VPCP-
KSTT v vic xr l ho so djeh v cong trtrc tuyên ho trq dôi tixqng gp khó 
khãn do di djch Covid-19 trén Cong Djch vii cong quOc gia ti dja chi: 
ncovi.dichvucong.ov.vn, trong do cO 02 djch vi có s1r tham gia cüa UBND cap 
tinh, cp huyn, gôm: (1) h trq ngtthi lao dng tm hoän thirc hin hcip dông 
lao dng hoc nghi vic khOn ht.thng krong; (2) ho trçl ngthi lao dng bj châm 
dth hop dOng lao dng, hop dông lam vic nhung không dü diêu kin hung trq 
cap that nghip (Sao gii kern theo). 

D không lam ách tc h6 so cüa t chüc, cá nhân np trén Cng Djch viI 
cong quôc gia, UBND tinh có kiên nhis sau: 

1. Giao Giám dc S& Lao dng - Thuong binh và Xã hi, Chü tich 
UBND các huyn, thj x, thành phô: 

a) Quán trit nghiêm chinh victhirc hin tip nhn, xr l h so diên t1r, 
cOng khai kêt qua giái quyêt trên Cong Djch vii cOng quôc gia kê tr ngày 
12/5/2020. 

b) Chi do cOng chuc có lien quan dn vic tip nhn, xu 1 h so di vâi 
02 TTHC néu trén thirc hin t?o  ngay tài khoãn trén Cong Djch vi cOng quOc 
gia ti dja chi: https://dangky.dichvucong.gov.vpjregister  sau khi tto 1p xong 
tâi khoân, dé nghi gui gap danh sách cOng chcrc dã duçic cap tài khoân (Theo máu 
dInh kèrn) ye Van phOng UBND tinh (Trung tam Phiic vij hành chInh cOng) 
trithc ngày 15/5/2020dê thrc hin phán quyén tiêp nhn, xu l hO so trên Cong 
Djch vii cong quôc gia (g&i file mém vào dja chi tint din tzr 
hanhchinhcongquangtrj.gov. vn). 

c) T chrc tuyên tmyn, hixOng dn t chirc, cá nhân np h so trén Cng 
Dich viii cOng quOc gia tai dja chi: https://ncovi.dichvucong.gov.vn; phãn ánh, 
kiên nghj ye kho khän vtràng mac, hành vi tiéu circ, nhQng nhiu gp phâi trong 
qua trInh thirc hin TTHC trén COng Djch vii cong quOc gia ti dja chi: 
https ://dichvucong. gov  . vn!p/phananhkiennghi/pakn.gujpa.htm  
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2. Giao Van phông UBND tinh (Trung tam Phic vii hành chInh công) chü 
trI phôi hcxp vi các dan vj lien quan thirc hin tto Ip, phân quyên cho cong 
chrc Sâ Lao dng - Thwng binh và Xã hi và cong chirc cap huyn tiêp nhn, 
xcr 1 ho so' trên h thông Cong Djch vi cong quOc gia. 

Theo dOi, kjp thii báo cáo lânh do UBND tinh xem xét, xtr I di vâi 
các tmng hçp chm phôi hcp lam ánh hng den vic xCr 1 ho so' djch vi cOng 
tnrc tuyên h trçi dôi tucng gp khO khän do d?i  djch Covid-19 và các phãn ánh, 
kiên nghj cüa tO chrc, cá nhãn trén Cong Djch vi Cong quOc gia. 

D nghj các co quan, dan vj da phucing khAn tnrang trin khai thrc 
hiên./. 

No'! n/san: 
- Nhis trén; 
- Van phông Chinh phü (b/c); 
- các PCI UBND tinh (b/c); 
- CVP và PVP Lé Hftu Phu'àc; 
- Dãi PITH tinh, Baa Quang Tr; 
- CN NHCSXJ-I tinh; 
- VPUB: KSTTHC, TTPVHCC; 
- LLru VT, HCC. 

Hoàng Nam 
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MAU PANGJ  RAk H CAP QUYEN TIEP NH4N HO so 
H VV CONG QUOC GIA 

(Kern theo Con' vãnso D-HCC ngayllfr'5/2020 cua UBND tinh) 

TT 119 V ten Chii/'  
vijTDon vj 
côngtác 

S Chi'ng 
minh thu' 

S Din 
thoii 

didng 

Bla chi 
email 
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Lwu j: Theo yêu du bão mt ci1a h th6ng, cong chCrc sCr ding thông tin cá 
nhãn, s6 CMT, so din thoai chinh chi d xác thrc ma OTP, thirc hin dang k tài 
khoán ën Cong Djch vt cong quOc gia trirâc khi gui thông tin dang k cap quyên tiêp 
nhn ho so trirc tuyn ti dja chi. (https://dangky.dichvucong.gov.vnlregjster) 
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