
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI

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

Số:           /SLDTBXH-LĐVL
V/v hướng dẫn đăng ký tài khoản, nộp 

hồ sơ trực tuyến

Hải Dương, ngày      tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến cho các
Sở, ban, ngành, địa phương năm 2022; Công văn số 1488/UBND-VP ngày
27/5/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại
Công văn số 2866/VPCP-KSTT; Công văn số 764/UBND-VP ngày 23/3/2022
của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện số hoá, kết quả giải quyết thủ tục
hành chính. Để thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nộp 
hồ sơ trực tuyến, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn đăng ký tài 
khoản và nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương đối với 
các thủ tục thường xuyên thực hiện thuộc lĩnh vực Lao động Việc làm (có nội 
dung hướng dẫn cụ thể kèm theo).

Vậy, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn và đề nghị các 
doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh biết và lựa chọn 
thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng 
mắc, đề nghị liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Phòng Lao 
động Việc làm, email: vlatld13@gmail.com; sđt: 0220.3856196-3858710) để được 
hướng dẫn, giải đáp.

Trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã lựa 
chọn, phối hợp thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến lĩnh vực Lao động – 
Việc làm./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Sở TTTT tỉnh;               (để p/h)
- TT PVHC công tỉnh;
- GĐ, PGĐ Trình;
- Lưu: VT, VP, LĐ-VL.

GIÁM ĐỐC

Bùi Thanh Tùng
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