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Lai Châu, ngày 12 tháng 9 năm 2019 

THÔNG BÁO 

Về việc chấm dứt hoạt động giải quyết TTHC theo cơ chế “Một cửa”  

tại Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội tỉnh Lai Châu 

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc Thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Thông báo số 496/TB-VPUBND ngày 27/8/2019 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công thuộc 

Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 839/QĐ-SLĐTBXH ngày 03/9/2019 của Giám đốc 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải thể Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả theo cơ chế “một cửa”. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo: 

1. Chấm dứt hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả quả theo cơ chế “Một 

cửa” tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kể từ ngày 03/9/2019. 

2. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội được chuyển thực hiện tại Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công tỉnh Lai Châu và các đơn vị thuộc Sở cụ thể:  

2.1. Các thủ tục giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công gồm 

có 98 thủ tục (có danh sách cụ thể kèm theo). Tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ 

sơ và nhận kết quả như sau: 

- Địa điểm: Tầng 1- Tòa nhà số 2, Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh - Phường Đông Phong - TP Lai Châu - Tỉnh Lai Châu. 

- Thời gian: 

+ Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; 

+ Buồi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

2.2. Các Thủ tục hành chính giải quyết tại các đơn vị thuộc Sở gồm 20 thủ 

tục (có danh sách, địa điểm, thời gian cụ thể kèm theo). 



Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu thông báo đến các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và người dân được biết để thuận tiện liên 

hệ, giải quyết công việc./. 

Nơi nhận:      
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Các tổ chức, cá nhân liên quan; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP (01b). 

 

                                                                           

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê  Văn Thăng 
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