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Lai Châu, ngày         tháng 9 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu 

 

Căn cứ Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong việc tiếp cận các 

dịch vụ hành chính công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo cắt 

giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính như sau: 

- Thời gian cắt giảm cao nhất đạt 28,5% so với quy định. 

- Thời gian cắt giảm thấp nhất đạt 20% so với quy định. 

 (Có danh mục thủ tục hành chính kèm theo) 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến UBND các huyện, 

thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp và 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết./. 

Nơi nhận:      
- Văn phòng UBND tỉnh (phòng KSTTHC); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng Lao động - TBXG các huyện, thành phố; 

- UBND xã, phường, thị trấn; 

- Các phòng chuyên môn trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP (01). 

 

                                                                  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Lương Thị Tuyến 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC 

Thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết 
 (Kèm theo Thông báo số:           /TB-SLĐTBXH ngày       tháng 9 năm 2020 

 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

TT Tên thủ tục hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

theo quy 

định 

(ngày) 

Thời 

gian cắt 

giảm 

(ngày) 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

sau cắt 

giảm 

(ngày) 

 Tỷ 

lệ 

(%)   

1 

Thủ tục hưởng mai táng phí và trợ cấp 

một lần khi người có công với cách mạng 

từ trần 

10 2 8 20 

2 

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng 

tháng khi người có công với cách mạng từ 

trần 

10 2 8 20 

3 Thủ tục gửi thỏa ước lao động tập thể 7 2 5 28,5 

4 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, 

doanh nghiệp 

10 2 8 20 
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