
UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:            /STTTT-CNTT 

V/v triển khai hỗ trợ người lao động khó khăn 
trên Cổng hỗ trợ công dân trực tuyến 

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

 

Sơn La, ngày         tháng  9  năm 2021  

 

Kính gửi: 
- Thường trực UBND tỉnh; 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 
- Công an tỉnh; 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 
- UBND các huyện và thành phó 

  

 

Thực hiện Công văn số 2856/UBND-KGVX ngày 07/9/2021 của UBND 
tỉnh Sơn La về việc triển khai hỗ trợ trực tuyến người lao động gặp khó khăn tại 

TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An; Sở Thông tin và Truyền thông đã 
triển khai xây dựng, Cổng hỗ trợ công dân trực tuyến tỉnh Sơn La, và sẽ chính 

thức hoạt động vào ngày 15/9/202 tại địa chỉ: http://hotrocongdan.sonla.gov.vn, 
đảm bảo Quy trình hỗ trợ công dân hiện đang sinh sống, làm việc các tỉnh đang 

gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội (công văn 1252/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 

12/9/2021). 

Để Cổng hỗ trợ công dân trực tuyến tỉnh Sơn La hoạt động hiệu quả, Sở 
Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn quan tâm chỉ đạo 

và phối hợp triển khai như sau: 

1. Đề nghị Sở lao động thương binh và xã hội 

- Phối hợp với Công an tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Thông 
tin và Truyền thông thành lập tổ giúp việc, phân công nhiệm vụ cho từng thành 

viên để cập nhật, thẩm định hồ sơ đăng ký, thực hiện chi trả.. theo quy định  

- Phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông hướng dẫn cho các thành viên 

tổ giúp việc quy trình thực hiện các bước đăng ký hỗ trợ, gửi nhận hồ sơ thẩm 
định; phối hợp vận hành Cổng hỗ trợ trực tuyến người lao động gặp khó khăn 

đảm bảo hiệu quả. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng LĐ-TB-XH huyện, thành phố tuyên 

truyền, phổ biến đến các đối tượng và triển khai các bước theo quy trình đã xây 
dựng. 

2. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, UBND các 
huyện và thành phố 

http://hotrocongdan.sonla.gov.vn/


- Phân công cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các nội dung nhiệm vụ 
thuộc trách nhiệm của đơn vị; phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền 

thông trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Triển khai các hình thức tuyên truyền, thông tin rộng rãi đến các công dân 
cần hỗ trợ đang sinh sống trên các địa bàn biết về Cổng hỗ trợ công dân trực 

tuyến tỉnh Sơn La tại địa chỉ: http://hotrocongdan.sonla.gov.vn. (bằng tất cả 
phương tiện truyền thông, điện thoại, nhắn tin, mạng xã hội..)  

- Hướng dẫn công dân thuộc các đối tượng được hỗ trợ thực hiện khai báo, 
cung cấp các thông tin, giấy tờ chứng minh là người lao động Sơn La hiện đang 

sinh sống, làm việc các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai, thành phố Hồ 
Chí Minh đăng ký trên Cổng hỗ trợ công dân trực tuyến tỉnh Sơn La theo 

hướng dẫn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

Mọi thông tin phản ảnh, góp ý về hoạt động của Cổng hỗ trợ công dân trực 

tuyến tỉnh Sơn La xin gửi về Sở Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ email: 
cntt.stttt@sonla.gov.vn hoặc số điện thoại 0916600056 đ/c Cầm Đức Thành 

Trưởng phòng CNTT./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực tỉnh ủy (để b/c) 
- UBND tỉnh (để b/c) 
- Đ/c Đặng Ngọc Hậu (để b/c); 
- Như trên; 
- Ban Giám đốc; 
- Lưu VT, CNTT (5b). 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

Phạm Quốc Chinh 
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