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V/v chuyển địa điểm tiếp nhận
hồ sơ và trả kết quả đối với
nhóm thủ tục hưởng các chế
độ bảo hiểm thất nghiệp

Kính gửi:

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Văn phòng UBND tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số
718/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 19/3/2019 và Văn phòng UBND tỉnh về việc
chuyển nhóm thủ tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp trở lại cho Trung
tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận giải
quyết, Chủ tịch UBNND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Đồng ý chuyển nhóm thủ tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp
thuộc lĩnh vực việc làm – an toàn lao động đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê
duyệt đưa vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tại Quyết
định số 2267/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 cho Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kể từ ngày
01/7/2019, gồm các thủ tục: Tiếp nhận hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp; Giải
quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp; Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp; Tiếp tục
hưởng trợ cấp thất nghiệp; Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp; Chuyển nơi
hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi); Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp
(chuyển đến); Giải quyết hỗ trợ học nghề; Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi
dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trình việc làm cho người lao động.
2. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:
a) Thường xuyên kiểm tra nội bộ hoạt động giải quyết TTHC của Trung
tâm Dịch vụ việc làm theo quy định, đảm bảo việc giải quyết TTHC cho tổ chức,
cá nhân tuân thủ các quy định pháp luật và công bằng, khách quan, minh bạch;
phải áp dụng quy trình theo dõi việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết
theo cơ chế một cửa quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018
của Chính phủ và Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của
UBND tỉnh.
b) Niêm yết, đăng tải công khai, đầy đủ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm và
trên Trang thông tin điện tử của cơ quan việc điều chỉnh địa điểm tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết đối với các TTHC nêu trên.
c) Thông báo đến người lao động đã nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hưởng bảo
hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh biết về việc chuyển
địa điểm để liên hệ nhận kết quả theo quy định.

3. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Lao động – Thương binh
và Xã hội tham mưu cập nhật, điều chỉnh lại địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả giải quyết các TTHC nêu trên. Thực hiện kiểm tra, theo dõi việc giải quyết
TTHC, định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.
Yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KSTTHC - VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KSTTHC, KGVX, CBTH;
- Lưu: VT, HCC (pvt).
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