
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐIỆN BIÊN 
 

Số:         /UBND-LĐTBXH 
V/v triển khai các dịch vụ công 

trực tuyến hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-

19 trên cổng DVC quốc gia. 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              Điện Biên, ngày       tháng 8 năm 2021 

Kính gửi:    

- Các Phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện; 

- UBND các xã thuộc huyện. 

 

Căn cứ Công văn số 1653/SLĐTBXH-VL-ATLĐ, ngày 06/8/2021 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội, về việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến 

hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên cổng DVC quốc gia; 

Để thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính 

trên cơ sở liên thông điện tử giữa các cơ quan nhà nước, UBND huyện đề nghị 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội,  PhòngVăn hóa - Thông tin, Trung tâm 

Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình và UBND các xã tổ chức tuyên truyền trên 

các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương để người dân, doanh nghiệp 

được biết và thực hiện giải quyết trực tuyến các thủ tục hành chính trên Cổng dịch 

vụ công quốc gia, tại địa chỉ: https://ncovi.dichvucong.gov.vn/ gồm: 

- Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ 

việc không hưởng lương;  

- Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương 

để phục hồi sản xuất;  

- Hỗ trợ người lao động ngừng việc;  

- Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điểu 

kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp;  

- Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. 

Nhận được Văn bản này, Trưởng các phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Văn hóa - Thông tin, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền 

hình và Chủ tịch UBND các xã phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện;                         (Báo cáo) 

- Đ/c Chủ tịch UBND huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Quang Thắng  
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