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___________________________________________________ 

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2021 

 
 

Kính gửi:  
- Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ; 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương;  
- Tổng Giám đốc các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 
Ngân hàng Chính sách xã hội. 
 

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Phiếu trình số 10942/PTr-KSTT 
ngày 30 tháng 11 năm 2021 báo cáo tình hình và kết quả thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 
dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Quyết định số 23/2021/QĐ-
TTg được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg, Phó 
Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:  

1. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành 
liên quan sớm sửa đổi, cập nhật các quy định thủ tục hành chính hỗ trợ người lao 
động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại Quyết định 
số 33/2021/QĐ-TTg trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để tạo điều kiện thuận lợi 
cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo: 

- Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên 
môi trường điện tử theo quy định tại 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. 

- Tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một 
cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh bảo đảm việc quản lý, vận hành theo dõi quá trình giải 
quyết thủ tục hành chính, cũng như tạo thuận lợi trong việc thao tác, xử lý nghiệp vụ 
của cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. 

- Đẩy mạnh việc chứng thực và sử dụng bản sao điện tử từ bản chính; chấn 
chỉnh kịp thời, kiên quyết 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, 
của cơ quan Bảo hiểm xã hội.  
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- Xử lý kịp thời và công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, 
doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm 
những cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý có các hành vi chậm trễ, nhũng nhiễu, 
tiêu cực, tự yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định pháp luật gây khó khăn, 
phiền hà trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, 
kiến nghị của cá nhân, tổ chức. 

- Văn phòng Chính phủ tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia bảo đảm việc quản lý, vận hành theo dõi, đánh giá chất lượng giải quyết 
thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị tại các bộ, ngành, địa 
phương trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; hướng dẫn việc tích hợp, chia sẻ, đồng 
bộ các thông tin, dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia với các Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử 
cấp bộ, cấp tỉnh. 

3. Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Tổng Giám đốc Ngân hàng 
Chính sách Xã hội: 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tập trung xử lý các hồ sơ trực tuyến 
từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định; kiên 
quyết 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 theo quy định của pháp luật. 

- Kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm cán bộ, viên chức có các hành vi chậm 
trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, tự đặt ra các quy định, giấy tờ ngoài quy định pháp luật gây 
khó khăn, phiền hà trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý 
phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. 

- Có giải pháp khắc phục để hạn chế tối đa các hồ sơ bị từ chối do vấn đề về 
kỹ thuật; đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số thuộc lĩnh vực quản lý. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:

 

- Như trên; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c); 
- VPCP: BTCN, các PCN, 
  các Vụ: KGVX, KTTH, PL, QHĐP; 
- Lưu: VT, KSTT (2)pvh. 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

 
 

Trần Văn Sơn  

 


