
UBND TỈNH PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  
Số:  57/TB-SLĐTBXH  

 

Phú Yên, ngày  15  tháng 7  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ  

công trực tuyến  mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết  

của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  
 

 

Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh Phú 

Yên về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để 

các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 202; Công văn số 

360/UBND-NC ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh về việc Phát video clip tuyên 

truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến;  

 Hiện nay, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có 02 thủ tục hành chính 

cung cấp  dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3,  41 thủ tục hành chính mức độ 4  

thuộc các lĩnh vực:  Phòng chống tệ nạn xã hội, việc làm, An toàn lao động,   Lao 

động -Tiền lương-Quan hệ lao động,  Bảo trợ xã hội,  người có công đã được cập 

nhật và sử dụng trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ 

http://congdichvucong.phuyen.gov.vn  và  Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa  

chỉ: https://dichvucong.gov.vn  

Để góp phần xây dựng thành công Chính quyền điện tử của tỉnh và đáp ứng 

yêu cầu công tác cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay.   Sở Lao động –

Thương binh và Xã hội  thông báo đến tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh biết phối hợp, triển khai thực hiện tốt nội dung sau:  

1. Kể từ ngày  20/7/2020, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội  tiếp nhận 

hồ sơ và giải quyết 43  thủ tục hành chính  bằng hình thức  trực  tuyến mức độ 3 

(02TTHC), mức độ 4 (41 TTHC) trên  Cổng  dịch vụ công của tỉnh tại   địa  chỉ 

https://congdichvucong.phuyen.gov.vn  hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại 

địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn  (có danh mục thủ tục hành chính, địa chỉ nộp 

hồ sơ trên Cổng dịch  vụ công đối với từng TTHC kèm theo).  

2. Về tài liệu hướng dẫn sử dụng: truy cập và tải về tại địa chỉ sau:  

 +https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/portaldvc/KenhTin/huongdan.aspx  

+https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-huong-dan-cong-dan-doanhnghiep.html  

+https://youtu.be/xlojLv7y_CM; Cụm từ khóa tìm kiếm: Giới thiệu Cổng 
 

http://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
https://youtu.be/xlojLv7y_CM
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dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên; dùng ứng dụng Zalo mở mã QRcode:  
  

+https://youtu.be/kyhwW6D8TIk; Cụm từ khóa tìm kiếm: Đăng ký tài 

khoản, nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Phú Yên; dùng ứng dụng Zalo 

mở mã QRcode:  

 
- Đối với các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cử người  mang hồ sơ thủ tục 

hành chính nói trên, đến nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của 

tỉnh, thì người nộp hồ sơ sẽ phải thực hiện các thao tác đăng ký nộp hồ sơ trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4  theo sự hướng dẫn của công chức tiếp nhận hồ sơ tại 

Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. 

Sở Lao động –Thương binh và Xã hội  trân trọng thông báo đến các tổ chức, 

cá nhân,  đơn vị,  doanh nghiệp biết thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có 

vướng mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0903591714 hoặc 0257.3824375 để 

được hướng dẫn chi tiết./. 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:                        GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh Phú Yên (b/cáo); 

- Các sở, ban, ngành tỉnh;  

- UBND các huyện, Tx, Tp;  

-Phòng LĐTBXH các huyện, TX,TP (t/hiện); 

-Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;                                                            

- Báo Phú Yên; 

- Đài PT&TH Phú Yên; 

- Các hiệp, hội DN tỉnh;  

-GĐ, PGĐ Sở LĐTBXH; 

-Các phòng, đơn vị thuộc 

 và trực thuộc Sở (t/hiện);           Võ Văn Binh  
- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/kyhwW6D8TIk
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DANH MỤC  

Thủ tục  hành chính thực hiện  dịch vụ công trực tuyến  mức độ 3, 

mức độ  4  thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết  của  

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  
(Kèm theo Thông báo  số: 57/TB-SLĐTBXH ngày 15 /7/2021 

của Sở Lao động –Thương binh và Xã hội ) 

 

T

T 

 

Tên Thủ tục hành chính 

Dịch cụ công  

trực tuyến 
Địa chỉ tiếp nhận 

trên Cổng dịch vụ 

công 
Mức 

độ 3 
Mức 

độ 4 

I Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh 

 Lĩnh vực  Giáo dục nghề nghiệp    

1.  

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm 

chủ tịch, thành viên hội đồng trường 

cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

 

X 

https://congdichvucong.

phuyen.gov.vn 

2.  
Công nhận hiệu trưởng trường trung 

cấp tư thục 

 
X 

3.  

Giải thể trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung cấp công lập trực 

thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương và trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung cấp tư thục trên 

địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương 

 

X 

4.  

Đổi tên trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung cấp công lập trực 

thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương và trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung cấp tư thục trên 

địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương 

 

X 

https://congdichvucong.

phuyen.gov.vn 

5.  

Chấm dứt hoạt động phân hiệu của 

trường trung cấp công lập trực thuộc 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

 

X 

https://congdichvucong.

phuyen.gov.vn  

https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
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và phân hiệu của trường trung cấp tư 

thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

 Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội    

6.  
Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ 

nạn nhân 

 
X 

https://congdichvucong.

phuyen.gov.vn  

7.  
Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ 

trợ nạn nhân 

 
X 

8.  
Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập 

cơ sở hỗ trợ nạn nhân 

 
X 

9.  
Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ 

trợ nạn nhân 

 
X 

10.  
Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ 

nạn nhân 

 
X 

II 
Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Lao động -TBXH 

   

 Lĩnh vực việc làm    

11.  

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi 

nhu cầu sử dụng người lao động nước 

ngoài 

 

X 

https://congdichvucong.

phuyen.gov.vn hoặc: 

https://dichvucong.go

v.vn 

12.  

Xác nhận người lao động nước ngoài 

không thuộc diện cấp giấy phép lao 

động 

 

X 

13.  
Cấp giấy phép lao động cho người lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 
X 

 

14.  

Cấp lại giấy phép lao động cho người 

lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam 

X 

 

 Lĩnh vực An toàn lao động    

15.  
Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, 

hàng hóa 

 X https://congdichvucong.

phuyen.gov.vn  

 

16.  
Khai báo các loại máy,thiết bị vật tư có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 

 X https://congdichvucong.

phuyen.gov.vn hoặc: 

https://dichvucong.go

https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
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động v.vn 

 
Lĩnh vực Lao động -Tiền lương-

Quan hệ lao động 

   

17.  Đăng ký nội quy lao động 

 

X 

https://congdichvucong.

phuyen.gov.vn hoặc: 

https://dichvucong.go

v.vn 

 Lĩnh vực  Giáo dục nghề nghiệp    

18.  

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm 

chủ tịch, thành viên hội đồng trường 

trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện 

 

X 

https://congdichvucong.

phuyen.gov.vn 

19.  
Thành lập hội đồng quản trị trường 

trung cấp tư thục 

 
X 

20.  

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động liên kết đào tạo đối với trường 

trung cấp, trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp. 

 

X 

21.  

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp đối trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung 

cấp, doanh nghiệp 

 

X 

22.  

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung 

hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường 

trung cấp, doanh nghiệp 

 

X 

 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội    

23.  

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở 

trợ giúp xã hội cấp tỉnh. 

 

X 

https://congdichvucong.

phuyen.gov.vn  

24.  
Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp 

xã hội cấp tỉnh 

 

X 

https://congdichvucong.

phuyen.gov.vn hoặc: 

https://dichvucong.go

v.vn 

https://dichvucong.gov.vn/
https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
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25.  

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài 

công lập thuộc thẩm quyền thành lập 

của Sở Lao động-Thương binh và Xã 

hội 

 

X 

https://congdichvucong.

phuyen.gov.vn 

26.  

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối 

với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm 

quyền của Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội 

 

X 

27.  

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có 

giấy phép hoạt động do Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội cấp 

 

X 

28.  

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, 

kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao 

động trở lên là người khuyết tật 

 

X 

 Lĩnh vực Người có công    

29.  

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp 

một lần khi người có công với cách 

mạng từ trần 

 

X 

https://congdichvucong.

phuyen.gov.vn hoặc: 

https://dichvucong.go

v.vn 

30.  

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất 

hàng tháng cho thân nhân khi người có 

công với cách mạng từ trần 

 X https://congdichvucong.

phuyen.gov.vn 

31.  

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với 

người có công hoặc thân nhân trong 

các trường hợp: 

- Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù 

đã chấp hành xong hình phạt tù; 

- Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép 

nay trở về nước cư trú; 

- Đã đi khỏi địa phương nhưng không 

làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay 

lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; 

- Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh 

của cơ quan điều tra. 

 X https://congdichvucong.

phuyen.gov.vn 

https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
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32.  

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối 

với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng 

hoặc vợ khác. 

 

X 

https://congdichvucong.

phuyen.gov.vn  

33.  
Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân 

trong hồ sơ liệt sĩ 

 
X 

https://congdichvucong.

phuyen.gov.vn hoặc: 

https://dichvucong.go

v.vn 34.  
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ 

cúng liệt sĩ 

 
X 

35.  
Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối 

với Bà mẹ Việt Nam anh hùng 

 
X 

https://congdichvucong.p

huyen.gov.vn 

36.  
Thủ tục đính chính thông tin trên bia 

mộ liệt sĩ 

 
X 

37.  
Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương 

tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình 

 
X 

38.  Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ  X 

39.  

Thủ tục giải quyết chế độ đối với 

thương binh đồng thời là người hưởng 

chế độ mất sức lao động 

 

X 

40.  

Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh 

hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh 

hùng lao động trong thời kỳ kháng 

chiến 

 

X 

41.  
Thủ tục giải quyết chế độ đối với 

thương binh đồng thời là bệnh binh 

 
X 

42.  
Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong 

hồ sơ người có công 

 
X 

43.  
Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công 

với cách mạng 

 
X 

 

https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
https://congdichvucong.phuyen.gov.vn/
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