
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CÔN ĐẢO  

 

Số:               /UBND-NVLĐTB&XH 

V/v tạm dừng tiếp nhận hồ sơ và trả kết 

quả tại Bộ phận Một cửa đối với thủ tục 

hỗ trợ người lao động đang tham gia 

bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng do 

đại dịch Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Côn Đảo, ngày      tháng     năm 2021 

         Kính gửi:  

- Bảo hiểm Xã hội huyện; 

- Văn phòng huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; 

- Trưởng 09 khu dân cư. 
 

Ủy ban nhân dân huyện nhận được Công văn số 75/BHXH ngày 08/10/2021 

của Bảo hiểm xã hội huyện về việc tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành 

chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND huyện 

Côn Đảo (Bộ phận Một cửa); 

Sau khi xem xét, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất tạm dừng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 

đối với thủ tục hỗ trợ người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh 

hưởng do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 

01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

Thời gian thực hiện: kể từ ngày 11/10/2021.  

2. Văn phòng huyện chỉ đạo Bộ phận Một cửa có trách nhiệm hướng dẫn 

người dân đến cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện hồ sơ, thủ tục theo quy 

định. 

3. Đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thông tin, tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết thực hiện. 

4. Trưởng 09 khu dân cư niêm yết nội dung công văn này ở địa điểm dễ nhìn 

thấy để người dân biết thực hiện theo đúng quy định. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, khu dân cư triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                              
- Như trên;     

- Phòng Văn hóa và Thông tin (đăng tải Cổng 

TTĐT); 

- Lưu: VT, NVLĐTB&XH 
Phuc-CCHC 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 


























