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Lai Châu, ngày         tháng 7 năm 2022 

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 825/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 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 người có công và thân nhân người có công 

trong việc tiếp cận các dịch vụ hành chính công thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở. 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 36% so với quy định. 

- Thời gian cắt giảm thấp nhất 33% so với quy định. 

 (Có danh mục thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết  

kèm theo) 

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

thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:      
- Văn phòng UBND tỉnh (phòng KSTTHC); 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thành phố; 
- UBND xã, phường, thị trấn; 
- Các phòng chuyên môn trực thuộc Sở; 
- Lưu: VT, VP (01). 
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Đèo Văn Thương 

 

 
 
 

 
 

 



DANH MỤC 
Thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết 

 (Kèm theo Thông báo số:           /TB-SLĐTBXH ngày       tháng 7 năm 2022 
 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 giải quyết chế độ 

mai táng phí đối với cựu 

chiến binh 

25 ngày 

(Cấp xã 05 

ngày; cấp 

huyện 10 

ngày; cấp 

tỉnh 10 ngày) 

09 ngày  

(Cấp huyện 

04 ngày; cấp 

tỉnh 05 ngày) 

16 ngày 

 (cấp xã 05 

ngày; cấp 

huyện còn 06 

ngày; cấp tỉnh 

còn 05 ngày) 

36 

2 

Thủ tục giải quyết chế độ 

người có công giúp đỡ cách 

mạng 

24 ngày 

(Cấp xã 05 

ngày; cấp 

huyện 07 

ngày; cấp 

tỉnh 12 ngày) 

8 ngày 

(Cấp xã 01 

ngày; cập 

huyện 02 

ngày; cấp 

tỉnh 05 ngày) 

16 ngày 

(Cấp xã còn 04 

ngày; cấp 

huyện còn 05 

ngày; cấp tỉnh 

còn 07 ngày) 

33 

3 
Thủ tục giải quyết chế độ 

thờ cúng liệt sĩ 

24 ngày 

(Cấp xã 05 

ngày; cấp 

huyện 07 

ngày; cấp 

tỉnh 12 ngày) 

8 ngày 

(Cấp xã 01 

ngày; cập 

huyện 02 

ngày; cấp 

tỉnh 05 ngày) 

16 ngày 

(Cấp xã còn 04 

ngày; cấp 

huyện còn 05 

ngày; cấp tỉnh 

còn 07 ngày) 

33 

4 

Thủ tục hưởng trợ cấp khi 

người có công đang hưởng 

trợ cấp ưu đãi từ trần 

(Trường hợp hưởng trợ cấp 

một lần và mai táng phí 

24 ngày 

(Cấp xã 05 

ngày; cấp 

huyện 07 

ngày; cấp 

tỉnh 12 ngày) 

8 ngày 

(Cấp xã 01 

ngày; cập 

huyện 02 

ngày; cấp 

tỉnh 05 ngày) 

16 ngày 

(Cấp xã còn 04 

ngày; cấp 

huyện còn 05 

ngày; cấp tỉnh 

còn 07 ngày) 

33 
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