
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số: 3197/QĐ-CT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               

            Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 11 năm 2021      

 QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nƣớc của Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội về 

thực hiện chính sách hỗ trợ ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động bị 

ảnh hƣởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ Trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ Trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị 

định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế 

một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1220/QĐ-LĐTBXH ngày 26/10/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động-TB&XH về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực 

hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng 

bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; 

Theo đề nghị của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 176/TTr- 

SLĐTBXH, ngày 12/11/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này 03 danh mục thủ tục hành 

chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao 



 

 

động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cơ 

quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện (Có phụ lục kèm theo). 

Nội dung cụ thể của 03 thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định  

Phần 2 Quyết định số 1220/QĐ-LĐTBXH ngày 26/10/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động-TB&XH về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính 

sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch 

Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 

Điều 2. Giao trách nhiệm công khai danh mục, nội dung thủ tục hành 

chính và xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính: 

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh công khai đầy đủ danh mục thủ tục hành chính 

nêu trên tại Bộ phận một cửa cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, 

Cổng Thông tin Giao tiếp điện tử của tỉnh; Xây dựng quy trình nội bộ trong giải 

quyết thủ tục hành chính được công bố kèm theo quyết định này, trong thời hạn 

chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành, 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh nhập, đăng tải công khai dữ liệu thủ tục 

hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Thủ trưởng các Sở, 

ban, ngành; Giám đốc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; UBND các huyện, 

thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

          KT.CHỦ TỊCH 

         PHÓ CHỦ TỊCH 

 

        Vũ Việt Văn 

 



 

 

Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  MỚI BAN HÀNH 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

ĐƢỢC TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN 

(Kèm theo Quyết định số: 3197/QĐ-CT ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) 

 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực: Việc làm      

1. 

Hỗ trợ bằng tiền 

cho người lao 

động đang tham 

gia bảo hiểm thất 

nghiệp từ kết dư 

Quỹ bảo hiểm 

thất nghiệp 

- 10 ngày làm 

việc đối với 

danh sách 

theo mẫu số 

02 

- 20 ngày làm 

việc theo 

danh sách 

mẫu số 03  

Bộ phận 

một cửa cơ 

quan bảo 

hiểm xã 

hội cấp 

tỉnh hoặc 

cấp huyện 

- Trực tuyến thông qua 

Cổng dịch vụ công 

quốc gia, Cổng dịch vụ 

công của Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam hoặc tổ 

chức cung cấp dịch vụ 

I-Van hoặc ứng dụng 

bảo hiểm xã hội số 

(VssID). 

- Nộp hồ sơ qua dịch 

vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tiếp đến cơ 

quan bảo hiểm xã hội 

cấp tỉnh, cấp huyện 

Không  

- Luật Việc làm; 

- Nghị quyết số 

03/2021/UBTVQH15 ngày 

24/9/2021 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội ban 

hành chính sách hỗ trợ 

người lao động và người 

sử dụng lao động bị ảnh 

hưởng bởi đại dịch Covid-

19 từ Quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp; 

- Quyết định 

số 28/2021/QĐ-TTg ngày 

01/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về 

việc thực hiện một số 

chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao 

động bị ảnh hưởng bởi đại 

dịch COVID-19 từ Quỹ 

bảo hiểm thất nghiệp. 

- Những nội dung của 

TTHC được thực hiện 

tại số thứ tự 1, phần II 

Quyết định số 

1220/QĐ-LĐTBXH 

ngày 26/10/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Lao 

động-TB&XH về việc 

công bố TTHC thuộc 

phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của 

Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội về thực hiện chính 

sách hỗ trợ người lao 

động và người sử 

dụng lao động bị ảnh 

hưởng bởi đại dịch 

Covid-19 từ Quỹ bảo 

hiểm thất nghiệp 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-28-2021-qd-ttg-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-bi-anh-huong-boi-covid19-489758.aspx


 

 

2. 

Hỗ trợ bằng tiền 

cho người lao 

động đã dừng 

tham gia bảo 

hiểm thất nghiệp 

từ kết dư Quỹ 

bảo hiểm thất 

nghiệp 

10 ngày làm 

việc. 

Bộ phận 

một cửa cơ 

quan bảo 

hiểm xã 

hội cấp 

tỉnh hoặc 

cấp huyện 

- Trực tuyến thông qua 

Cổng dịch vụ công 

quốc gia, Cổng dịch vụ 

công của Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam hoặc tổ 

chức cung cấp dịch vụ 

I-Van hoặc ứng dụng 

bảo hiểm xã hội số 

(VssID). 

- Nộp hồ sơ qua dịch 

vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tiếp đến cơ 

quan bảo hiểm xã hội 

cấp tỉnh, cấp huyện 

Không  

- Luật Việc làm; 

- Nghị quyết số 

03/2021/UBTVQH15 ngày 

24/9/2021 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội ban 

hành chính sách hỗ trợ 

người lao động và người 

sử dụng lao động bị ảnh 

hưởng bởi đại dịch Covid-

19 từ Quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp; 

- Quyết định 

số 28/2021/QĐ-TTg ngày 

01/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về 

việc thực hiện một số 

chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao 

động bị ảnh hưởng bởi đại 

dịch COVID-19 từ Quỹ 

bảo hiểm thất nghiệp. 

- Những nội dung của 

TTHC được thực hiện 

tại số thứ tự 2, phần II 

Quyết định số 

1220/QĐ-LĐTBXH 

ngày 26/10/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Lao 

động-TB&XH về việc 

công bố TTHC thuộc 

phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của 

Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội về thực hiện chính 

sách hỗ trợ người lao 

động và người sử 

dụng lao động bị ảnh 

hưởng bởi đại dịch 

Covid-19 từ Quỹ bảo 

hiểm thất nghiệp 

 

3. 

Giảm mức đóng 

bảo hiểm thất 

nghiệp cho 

người sử dụng 

lao động bị ảnh 

hưởng bởi đại 

dịch COVID-19 

12 tháng, kể 

từ ngày 01 

tháng 10 năm 

2021 đến hết 

ngày 30 

tháng 9 năm 

2022 

Bộ phận 

một cửa cơ 

quan bảo 

hiểm xã 

hội cấp 

tỉnh hoặc 

cấp huyện 

- Nộp qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

- Nộp trực tiếp đến cơ 

quan bảo hiểm xã hội 

cấp tỉnh hoặc cấp 

huyện. 

 

Không  

- Luật Việc làm; 

- Nghị định 

số 60/2021/NĐ-CP ngày 

21 tháng 6 năm 2021 của 

Chính phủ quy định cơ 

chế tự chủ tài chính của 

đơn vị sự nghiệp công lập 

và các quy định pháp luật 

hiện hành về tự chủ tài 

chính của đơn vị sự 

- Những nội dung của 

TTHC được thực hiện 

tại số thứ tự 3, phần II 

Quyết định số 

1220/QĐ-LĐTBXH 

ngày 26/10/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Lao 

động-TB&XH về việc 

công bố TTHC thuộc 

phạm vi chức năng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-28-2021-qd-ttg-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-bi-anh-huong-boi-covid19-489758.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-60-2021-nd-cp-co-che-tu-chu-tai-chinh-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-478766.aspx


 

 

nghiệp công lập. 

- Quyết định 

số 23/2021/QĐ-TTg ngày 

07/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về 

việc thực hiện một số 

chính sách hỗ trợ người 

lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-

19. 

quản lý nhà nước của 

Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội về thực hiện chính 

sách hỗ trợ người lao 

động và người sử 

dụng lao động bị ảnh 

hưởng bởi đại dịch 

Covid-19 từ Quỹ bảo 

hiểm thất nghiệp 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-23-2021-qd-ttg-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19-480459.aspx
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