
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẠCH LONG VĨ 

 
Số: 327/UBND-VP 

V/v công khai thủ tục hành chính 

lĩnh vực Lao động - Thương binh 

và Xã hội 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bạch Long Vĩ, ngày 15 tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

- Trưởng các khu dân cư; 

- Các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.  

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 

của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 

07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

 Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 8/7/2022 của Uỷ ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban 

hành, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và 

Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 26/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện Bạch Long Vĩ về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên 

địa bàn huyện.  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Văn xã huyện, Ủy ban nhân dân 

huyện Bạch Long Vĩ công khai thủ tục hành chính, cụ thể như sau: 

 1. Công khai thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã 

hội với 41 thủ tục hành chính (Danh mục kèm theo), gồm: 

+ Lĩnh vực bảo trợ xã hội:     24 thủ tục hành chính; 

+ Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp:   01 thủ tục hành chính; 

+ Lĩnh vực Lao động tiền lương:   02 thủ tục hành chính; 

+ Lĩnh vực người có công:    01 thủ tục hành chính; 

+ Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội:   06 thủ tục hành chính; 

+ Lĩnh vực trẻ em:      06 thủ tục hành chính; 

+ Lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước:  01 thủ tục hành chính. 

2. Thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội được 

niêm yết trên bảng tại Bộ phận Một cửa huyện và đăng tải trên Cổng thông tin 

điện tử huyện Bạch Long Vĩ (Địa chỉ truy cập: https://bachlongvy.haiphong. 

gov.vn). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2010-nd-cp-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-106929.aspx
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Việc niêm yết thủ tục hành chính thực hiện theo Thông tư số 02/2017/TT-

VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (Gửi 

kèm theo). 

Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ đề nghị các cơ quan, đơn vị phối 

hợp triển khai và thông tin để tổ chức, người dân biết và thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quang Tường 

 

 

 



DANH MỤC  

Niêm yết công khai thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội 

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ (41 TTHC) 

(kèm theo Công văn số 327/UBND-VP ngày 15 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Bạch Long Vĩ) 

 

TT 
Số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Thời 

hạn giải 

quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Cách thức thực hiện 

ngoài nộp hồ sơ,nhận 

kết quả trực tiếp 
Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

mức độ 3,4 

Dịch vụ bưu 

chính công 

ích 

I. Lĩnh vực bảo trợ xã hội (24 TTHC) 

1  

 

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi 

dưỡng, chăm sóc đối tượng cần 

bảo về khẩn cấp 

Không  
UBND 

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định 136/2013/NĐ-CP 

ngày 21/10/2013. 

-Thông tư liên tịch 

29/2014/TTLT-BLĐTBXH-

BTC ngày 24/10/2014. 

2  

 Đăng ký thành lập cơ sở trợ 

giúp xã hội ngoài công lập thuộc 

thẩm quyền giải quyết của 

Phòng Lao động – Thương binh 

và Xã hội 

05 ngày 

làm việc 

Phòng 

Văn xã 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định 136/2013/NĐ-CP 

ngày 21/10/2013. 

-Nghị định 140/2018/NĐ-CP 

ngày 08/10/2018. 

3  

 Đăng ký thay đổi nội dung Giấy 

chứng nhận đăng ký thành lập 

cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công 

lập thuộc thẩm quyền giải quyết 

05 ngày 

làm việc 

Phòng 

Văn xã 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định 136/2013/NĐ-CP 

ngày 21/10/2013. 

-Nghị định 140/2018/NĐ-CP 

ngày 08/10/2018. 
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của Phòng Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

4  

 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội 

ngoài công lập thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Phòng Lao 

động – Thương binh và Xã hội 

15 ngày 

làm việc 

UBND 

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định 103/2017/NĐ-CP 

ngày 12/9/2017. 

 

5  

 Cấp Giấy phép hoạt động đối 

với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc 

thẩm quyền giải quyết của 

Phòng Lao động – Thương binh 

và Xã hội 

15 ngày 

làm việc 

Phòng 

Văn xã 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định 103/2017/NĐ-CP 

ngày 12/9/2017. 

-Nghị định 140/2018/NĐ-CP 

ngày 08/10/2018. 

 

6  

 Cấp lại, điều chỉnh  Giấy phép 

hoạt động đối với cơ sở trợ giúp 

xã hội có Giấy phép hoạt động 

do Phòng Lao động – Thương 

binh và Xã hội cấp 

15 ngày 

làm việc 

UBND 

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định 103/2017/NĐ-CP 

ngày 12/9/2017. 

 

7  

 Thủ tục tiếp nhận đối tượng là 

người chưa thành niên không có 

nơi cư trú ổn định bị áp dụng 

biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn vào cơ sở trợ 

giúp trẻ em 

01 ngày 

làm việc 

Phòng 

Văn xã 
Không  

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Thông tư 55/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 

16/12/2015 

 

8  

 

Xác định lại mức độ khuyết tật 

và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 

15 ngày 

làm việc 

UBND 

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định 28/2012/NĐ-CP 

ngày 10/4/2012 

-Thông tư 01/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 

02/01/2019 
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9  

 

Đổi, cấp Giấy xác nhận khuyết 

tật 

05 ngày 

làm việc 

UBND 

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định 28/2012/NĐ-CP 

ngày 10/4/2012 

-Thông tư 01/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 

02/01/2019 

10  

 Xác nhận hộ gia đình làm nông 

nghiệp, nông nghiệp, ngư 

nghiệp và diêm nghiệp có mức 

sống trung bình giai đoạn 2016-

2020  thuộc diện đối tượng được 

ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng 

bảo hiểm y tế 

10 ngày 

làm việc 

UBND 

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định 105/2014/NĐ-CP 

ngày 15/11/2014 

-Quyết định số 59/2015/QĐ-

TTg ngày 19/11/2015 

-Thông tư số 02/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 25/3/2016 

11  

 

Công nhận hộ nghèo, hộ cận 

nghèo phát sinh trong năm 

07 ngày 

làm việc 

UBND 

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Quyết định số 59/2015/QĐ-

TTg ngày 19/11/2015 

-Thông tư số 17/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 28/6/2016 

12  

 

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ 

thoát cận nghèo trong năm 

07 ngày 

làm việc 

UBND 

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Quyết định số 59/2015/QĐ-

TTg ngày 19/11/2015 

-Thông tư số 17/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 28/6/2016 

13  

 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở 

trợ giúp dưới 10 đối tượng có 

hoàn cảnh khó khăn 

10 ngày 

làm việc 

UBND 

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định 103/2017/NĐ-CP 

ngày 12/9/2017 

14  2.000286 

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã 

hội có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội 

cấp huyện 

27 ngày 

làm việc 

Phòng 

Văn xã 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định 20/2021/NĐ-CP 

ngày 13/5/2021 
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15  2.000282 

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ 

khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã 

hội cấp huyện 

01 ngày 

làm việc 

Cơ sở 

trợ giúp 

xã hội 

cấp 

huyện 

Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định 23/2021/NĐ-CP 

ngày 19/3/2021 

16  2.000477 
Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở 

trợ giúp xã hội cấp huyện 

07 ngày 

làm việc 

Cơ sở 

trợ giúp 

xã hội 

cấp 

huyện 

Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định 23/2021/NĐ-CP 

ngày 19/3/2021 

17  1.001776 

Thực hiện điều chỉnh, thôi 

hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

nuôi dưỡng hàng tháng 

22 ngày 

làm việc 

Phòng 

Văn xã 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định 23/2021/NĐ-CP 

ngày 19/3/2021 

18  1.001758 

Chi trả trợ cấp xã hội hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi 

cư trú trong cùng địa bàn quận, 

huyện, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh 

06 ngày 

làm việc 

Phòng 

Văn xã 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định 23/2021/NĐ-CP 

ngày 19/3/2021 

19  1.001753 

Quyết định trợ cấp xã hội hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi 

cư trú giữa các quận, huyện, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, trong 

và ngoài tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

08 ngày 

làm việc 

Phòng 

Văn xã 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định 23/2021/NĐ-CP 

ngày 19/3/2021 
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20  1.001731 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối 

tượng bảo trợ xã hội 

05 ngày 

làm việc 

Phòng 

Văn xã 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định 23/2021/NĐ-CP 

ngày 19/3/2021 

21  2.000777 

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ 

trợ chi phí diều trị người bị 

thương nặng ngoài nơi cư trú 

mà không có người thân thích 

chăm sóc 

02 ngày 

làm việc 

Phòng 

Văn xã 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định 23/2021/NĐ-CP 

ngày 19/3/2021 

22  1.001739 
Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối 

tượng cần bảo vệ khẩn cấp 

05 ngày 

làm việc 

Phòng 

Văn xã 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định 23/2021/NĐ-CP 

ngày 19/3/2021 

23  3.000744 
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ 

trợ chi phí mai táng 

03 ngày 

làm việc 

Phòng 

Văn xã 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định 23/2021/NĐ-CP 

ngày 19/3/2021 

24  2.000751 
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ 

trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở 

02 ngày 

làm việc 

UBND 

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định 20/2021/NĐ-CP 

ngày 15/3/2021 

II. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (01 TTHC) 

25  

 Cấp chính sách nội trú cho học 

sinh, sinh viên tham gia chương 

trình đào tạo trình độ cao đẳng, 

trung cấp tại các cơ sở Giáo dục 

nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở 

giáo dục có vốn đầu tư nước 

ngoài 

03 ngày 

làm việc 

UBND 

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Quyết định số 53/2015/QĐ-

TTg ngày 20/10/2015 

-Thông tư liên tịch số 

12/2016/TTLT-BLĐTBXH-

BGDDT ngày 16/6/2016 
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III. Lĩnh vực Lao động tiền lương (02 TTHC) 

26  

 

Gửi thang lương, bảng lương, 

định mức lao động của doanh 

nghiệp 

Không 

quy định 

Phòng 

Văn xã 
Không  

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Bộ luật Lao động năm 2012 

-Nghị định số 49/2013/NĐ-

CP ngày 14/5/2013 

-Nghị định số 112/2018/NĐ-

CP ngày 13/9/2018 

27  

 
Giải quyết tranh chấp lao động 

tập thể về quyền 

05 ngày 

làm việc 

UBND 

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Bộ luật Lao động năm 2012 

IV. Lĩnh vực người có công (01 TTHC) 

28  

 

Thủ tục  ủy quyền hưởng trợ 

cấp, phụ cấp ưu đãi 

01 ngày 

làm việc 

UBND 

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Pháp lệnh ưu đãi người có 

công với cách mạng năm 

2005 

-Nghị định số 31/2013/NĐ-

CP  

V. Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội (06 TTHC) 

29  

 

Đăng ký cai nghiện ma túy tự 

nguyện 

03 ngày 

làm việc 

UBND 

huyện 
Không  

Nộp và trả 

hồ sơ  

-Luật Phòng, chống ma túy 

số 73/2021/QH14 

-Nghị định  số 

116/2021/NĐ-CP ngày 

21/12/ 2021 

30  

 
Công bố tổ chức cá nhân đủ 

điều kiện cung cấp dịch vụ cai 

nghiện ma túy tự nguyện tại gia 

đình, cộng đồng 

10 ngày 

làm việc 

UBND 

huyện 
Không  

Nộp và trả 

hồ sơ  

-Luật Phòng, chống ma túy 

số 73/2021/QH14 

-Nghị định  số 

116/2021/NĐ-CP ngày 

21/12/ 2021 
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31  

 
Công bố lại tổ chức cá nhân 

cung cấp dịch vụ cai nghiện ma 

túy tự nguyện tại gia đình, cộng 

đồng 

10 ngày 

làm việc 

UBND 

huyện 
Không  

Nộp và trả 

hồ sơ  

-Luật Phòng, chống ma túy 

số 73/2021/QH14 

-Nghị định  số 

116/2021/NĐ-CP ngày 

21/12/ 2021 

32  

 Công bố cơ sở cai nghiện ma 

túy tự nguyện, sở cai nghiện ma 

túy công lập đủ điều kiện cung 

cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự 

nguyện  tại gia đình, cộng đồng 

10 ngày 

làm việc 

UBND 

huyện 
Không  

Nộp và trả 

hồ sơ  

-Luật Phòng, chống ma túy 

số 73/2021/QH14 

-Nghị định  số 

116/2021/NĐ-CP ngày 

21/12/ 2021 

33  

 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, 

trợ cấp khó khăn ban đầu cho 

nạn nhân 

08 ngày 

làm việc 

UBND 

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Thông tư số 35/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 30/12/ 

2013 

34  

 
Quyết định quản lý cai nghiện 

ma túy tự nguyện tại gia đình 

03 ngày 

làm việc 

UBND 

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

- Nghị định số 94/2009/NĐ-

CP ngày 26/10/2021  

VI. Lĩnh vực trẻ em (06 TTHC) 

35  

 Áp dụng biện pháp can thiệp 

khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly 

trẻ em khỏi môi trường hoặc 

người gây tổn hại cho trẻ em 

12 giờ 
UBND 

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

- Luật trẻ em năm 2016  

-Nghị định số 56/2017/NĐ-

CP ngày 09/5/ 2017 

36  

 
Chấm dứt việc chăm sóc thay 

thế cho trẻ em 

05 ngày 

làm việc 

UBND 

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

- Luật trẻ em năm 2016  

-Nghị định số 56/2017/NĐ-

CP ngày 09/5/ 2017 
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37  

 Chuyển trẻ em đang được chăm 

sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã 

hội đến cá nhân, gia đình nhận 

chăm sóc thay thế 

10 ngày 

làm việc 

UBND 

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

- Luật trẻ em năm 2016  

-Nghị định số 56/2017/NĐ-

CP ngày 09/5/ 2017 

38  

 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can 

thiệp đối với trẻ em bị xâm hại 

hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc 

lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt 

07 ngày 

làm việc 

UBND 

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

- Luật trẻ em năm 2016  

-Nghị định số 56/2017/NĐ-

CP ngày 09/5/ 2017 

39  

 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế 

cho trẻ em đối với cá nhân, 

người đại diện gia đình nhận 

chăm sóc thay thế không phải là 

người thân thích của trẻ em 

15 ngày 

làm việc 

UBND 

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

- Luật trẻ em năm 2016  

-Nghị định số 56/2017/NĐ-

CP ngày 09/5/ 2017 

40  

 Thông báo nhận chăm sóc thay 

thế cho trẻ em đối với cá nhân, 

người đại diện gia đình nhận 

chăm sóc thay thế không phải là 

người thân thích của trẻ em 

15 ngày 

làm việc 

UBND 

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

- Luật trẻ em năm 2016  

-Nghị định số 56/2017/NĐ-

CP ngày 09/5/ 2017 

VII. Lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước (01 TTHC) 

41  

 

Thủ tục hỗ trợ cho người lao 

động thuộc đối tượng là người 

dân tộc thiểu số; người thuộc hộ 

nghèo, hộ cận nghèo; thân nhân 

người có công với cách mạng đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp 

động 

10 ngày 

làm việc 

UBND 

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

- Luật người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước 

ngoài the hợp đồng năm 

2006  

-Nghị định số 61/2015/NĐ-

CP ngày 09/7/ 2015 

-Thông tư liên tịch số 

09/2016/TTLT-BLĐYBXH-

BTC ngày 15/6/2016 
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