Phụ lục
DANH MỤC TTHC BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Kèm theo Quyết định số:

/QĐ-UBND ngày

tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải quyết

1

Thủ tục giải quyết chế độ bảo
hiểm tai nạn lao động, bệnh
nghề nghiệp của người lao
động giao kết hợp đồng lao
động với nhiều người sử
dụng lao động, gồm: Hỗ trợ
chuyển đổi nghề nghiệp;
khám bệnh, chữa bệnh nghề
nghiệp; phục hồi chức năng
lao động.

- 05 ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,
Sở tiến hành thẩm định hồ
sơ, quyết định việc hỗ trợ.
- Trong thời gian 05 ngày
làm việc, kể từ khi nhận
được quyết định hỗ trợ của
Sở LĐTBXH, cơ quan
BHXH có trách nhiệm chi
trả kinh phí hỗ trợ đào tạo
chuyển đổi nghề nghiệp cho
người sử dụng lao động.

2

Thủ tục hỗ trợ chi phí khám,
chữa bệnh nghề nghiệp cho
người lao động phát hiện bị
bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ
hưu hoặc không còn làm việc
trong các nghề, công việc có
nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp.

- Trong thời gian 05 ngày
làm việc, kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ hợp lệ theo quy
định Sở LĐTBXH tiến hành
thẩm định hồ sơ, quyết định
việc hỗ trợ và gửi quyết
định (kèm theo dữ liệu danh
sách hỗ trợ) cho cơ quan

TT

Địa điểm
thực hiện

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công tỉnh
Nam Định

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công tỉnh
Nam Định

Cách thức
thực hiện

Nộp hồ sơ
trực tiếp/hoặc
qua đường
bưu điện/trực
tuyến mức độ
3

Nộp hồ sơ
trực tiếp/hoặc
qua đường
bưu điện/trực
tuyến mức độ
3

Phí, lệ
phí

Không

Không

Căn cứ pháp lý
- Luật An toàn, vệ sinh lao
động năm 2015.
- Nghị định số
88/2020/NĐ-CP ngày
28/7/2020 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều
của Luật An toàn, vệ sinh
lao động về bảo hiểm tai
nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp bắt buộc.

- Luật An toàn, vệ sinh lao
động năm 2015.
- Nghị định số
88/2020/NĐ-CP.

2

BHXH.
-Trong thời gian 05 ngày
làm việc, kể từ ngày nhận
được quyết định hỗ trợ của
Sở LĐTBXH, cơ quan
BHXH có trách nhiệm chi
trả kinh phí hỗ trợ khám,
chữa bệnh nghề nghiệp cho
người lao động
II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

TT

1

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải quyết

Hỗ trợ kinh phí
huấn luyện an
toàn, vệ sinh lao
động

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể
từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy
định, Sở LĐTBXH tiến hành thẩm định
hồ sơ quyết định việc hỗ trợ.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể
từ khi nhận được quyết định hỗ trợ của
Sở LĐTBXH, cơ quan BHXH có trách
nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ huấn
luyện an toàn, vệ sinh lao động cho
người sử dụng lao động

Địa điểm
thực hiện

Cách thức
thực hiện

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công tỉnh
Nam Định

Nộp hồ sơ
trực tiếp/hoặc
qua đường
bưu điện/trực
tuyến mức độ
3.

Phí, lệ
phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật An toàn, vệ sinh
lao động năm 2015.
- Nghị định số
88/2020/NĐ-CP.

3

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

STT

1

Tên TTHC

Căn cứ pháp lý

Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề; khám bệnh
nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức
Nghị định số 88/2020/NĐ-CP.
năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao
động,bệnh nghề nghiệp.

