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QUYET D!NH

V vic cong b Danh mic thu tijc hành chInh throc sfra diii, b sung linh v1c
Lao dng — Tin ltrong thuc thãm quyn giãi quyêt cüa S& Lao dng —
Thirong binh và Xã hi tnh Ba Ra — VUng Tàu
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN TtNH BA R!A — VUNG TAU
Can ct Luçt To' chü'c ChInh qin dja phuvng ngây 19 tháng 6 närn 2015, Luát
Si'ra dôi, bO sung mt sO diêu cia Luat TO cht'c C'hInh phi và Lut To chi'c hInh
quyên djaphiro'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019,
Can ci Nghj djnh so' 63/2010/ND-CT ngày 08 tháng 6 nám 2010 cia ChInh
phi ye kiém soát thi tuc hành chInh; Nghj djnh sO 48/20]3/ND-CP ngày 14 tháng
5 nàm 2013 cüa C7iInh pith tha ddi, bO sung m5t so diêu cia các nghj djnh lien
quan den kiêm soát 11th tyc hành chInh; Nghj djnh sO 92/201 7/ND-CP ngày 07
tháng 8 nám 2017 cza C'hInh phi tha dOi, bO sung mç5t sO diêu cia Nghj djnh lien
quan den kiêm soát thz tyc hành chInh;
Can c& Thông tw sO' 02/201 7/TT- VPCP ngày 31 tháng 10 näm 2017 cia Bç3
trtthng, Chi nhim Van phOng ChInh phI hithng dan ye nghip vy Kiêm soát Thu
tyc hành chInh,
Can c& Quylt dfnh so' 1326/QD-LDTBXH ngay 04 tháng 11 nám 2020 cüa
B trzthng Bç5 Lao dng — Thuv'ng binh và Xâ hi ye vic cOng bó thz tyc hành
chInh dwo'c tha dOi, bO sung thu5c phgm vi chü'c nàng quán lj nhà nuác cia B(3
Lao d5ng - Thu'cing binh và Xâ hi ye vic thy'c hin các chInh sách ho trçr ngwO'i
dan gp khó k/ian do dai dich C'ovid-19;
Theo dé nghj cza Giám do'c SO' Lao d5ng — Thu'ong binh và Xâ h5i tgi TO'
trInh so 743/TTr-SLDTBXH ngày 23 tháng 11 nám 2020.
QUYET IMNH:
Diu 1. Cong b kern theo Quyt djnh nay Danh miic 01 thu tic hành chInh
duçic sira dôi, bô sung linh vrc Lao dng — Tiên lwmg thuc thâm quyên giãi
quyêt cüa Sâ Lao dng — Thucing binh và Xã hi tinh Ba Rja — Vüng Tàu (dà du'crc
cOng bO tgi Quyêt djnh sO 1282/QD-UBND ngthy 20 thOng 5 nám 2020 cia C'hu
tjch Uy ban nhOn dOn tinh ye vic cOng bO Dan/i myc thz tyc hành chInh m&i ban
hành Linh vtc Vic lam, Lao dc5ng, tiên lu'cmg thuç5c thOrn quyên giOi quyét cüa SO'
Lao d(5ng — Thu'o'ng binh vO Xà h7i tin/i Ba Rja — Vüng TOu).
Ni dung chi ti& cüa thu tçic hành chinh duçrc ban hânh kern theo Quyt
djnh sO 1 326/QD-LDTBXH ngày 04 tháng 11 näm 2020 cüa B trlzâng BO Lao
dtng — Thuang binh và Xâ hi ye vic cOng bô thu t1ic hành chinh duc süa di,
bô sung thuc phm vi chirc näng quãn 1 nhà nnc cüa Bô Lao dng - Thucmg
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binh vã XA hi v vic thrc hin các chInh sách h trçi nguYi dan gp khó khän do
d.i djch Covid-19.
Giao Giám d6c So Lao dng — Thtnmg binh vâ X hi chju trách thim v
hInh thirc, nOi dung cong khai thU tiic hành chInh theo dUng quy djnh dôi vOi
nhctng thU t11c hành chInh thuOc thâm quyên tiêp nhn, giãi quyêt cUa dcin vi mInh.
Diu 2. Quyt dinh nay có hiu 1irc thi hành k tr ngày k.
Quy& djnh và Danh mvc kern theo duqc dung tãi trên C6ng thông tin din tO
cUa tinh Ba Rja — VUng Tàu, dja chi: http://www.baria-vungtau.gov.vn
Diu 3. Giao SO Lao dng — Thiwng binh và Xä hOi chU tn, ph6i hqp vOi
Van phông Uy ban nhân dan tinh và ci quan có lien quan cAn cO các thU ti,ic hành
chInh cOng bô ti Quyet djnh nay rà soát, xay drng quy trInh ni bO giãi quyêt thU
tic hãnh chInh trInh ChU tjch Uy ban nhân dan tinh phê duyt.
CAn ci'x Quyt djnh phê duyt quy trInh ni b, SO Lao dng — Thucmg binh
và Xâ hi phôi hçip vOi SO Thông tin và Truyên thông xây dung quy trinh din tO
giâi quyêt thU tic hành chInh trên phân mêm cUa H thông thông tin mt cOa din
tO cUa tinh.
Diu 4. Chánh VAn phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc SO Lao dng —
Thung binh và Xã hi, ThU trtrOng các SO, Ban, Ngành thuOc Uy ban nhân dan
tinh, ChU tjch Uy ban nhãn dan các huyn, thj xâ, thânh phô và các to chOc, cá
nhân lien quan chju trách nhirn thi hành Quyet djnh nay.!.
No1nhc2n:
- B LDTBXH (b/c);
- Ciic KSTTHC-Vän phông ChInh phü (b/c);
- TTr Tinh üy, TTr HDND tinh (b/c);
- UB MT!'Q VN tinh;
- Sâ Ni vt.i, SLDTBXH, ST1TI';
- Báo BRVT, Bài PTTH tinh;
- Trung tam Cong báo tin hQc tinh;
- Trung tam phiic vi hành chinh công;
-NhixDiêu 4;
- Ltru: VT, NC7.
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Trn Van Tuâ'n

NH MUC THU TUC HANH CHINH LNH VIJC LAO BONG — TIEN LIIONG THUQC THAM QUYEN
GIAI QUVET CUA SO LAO BONG — THU'ONG BINH VA XA HQI TNH BA R!A — VUNG TAU
(Ban hành kern theo Quyê't djnh só'6SO /QD-UBND ngày O tháng-f.i_nàrn 2020
cáa C/ui tjch Uy ban nhán dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu)
MIJC THU TUC HANH CHINH BIRC SU'A DO!, BO SUNG
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- Quyêt djnh so
1 5/2020/QD-TTg
ngày 24 tháng
näm 2020 cüa Thu
tuàng ChInh phü
quy djnh v vic
thuc hiên các chInh
sách h trçi ngi.thi
dan gp khó khän
do di djch COVID
19

NhuT1g ni dung
con lai cia TTHC
thuc hin theo
dnh s
Quyt
1326/QDLDTBXH ngày 04
tháng 11 näm 2020
cüa Bô truông B
dng
—
Lao
Thuo'ng binh và Xä
hôi v viêc cong b
thñ tuc hành chInh
duGc sra d&, b
sung thuc pham vi
chic nãng quãn 1

Linh virc Lao dng — Tiên Iuro'ng
H tn ngithi
lao dng tam
thxc
hoãn
hin hçTp dng
lao dng hoc
vic
nghi
khOng huâng
ltrong do dai
dich COVID19

H tro ngi.rôi
lao dng t?m
hoãn
thirc
hin hcp dng
lao dng hoc
nghi
viêc
khong hirng
krong do dai
djch COVID19

- Tho'i gian giãi
quyt: 08 ngày
lam viêc
+ Trong 03 ngày
lam vic, k

H sci np
truc tip
hoc qua
&rng
bmi din
hoc fltP
trc
tuyn:
https:I/dic
hvucong.b
ariavungtau.g

Khong

- Quyt dnh sO
32/2020/QD-TTg
ngày 19 tháng 10
näm 2020 cUa Thu
tithng ChInh phi
si.'ra di, b sung

2

9!i
)

ngày nhn di.ro'c
Danh sách theo dé
ngh cUa doanh
nghip, co' sâ giáo
diic, co quan bão
him xã hi xác
nhan vic tham
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hi cüa ngui lao
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ngày nhn dU h
scy, Chü tch Uy
ban nhân dan cap
tinh ban hânh
quyt djnh phê
duyt Danh sách
và kinh phi h trçi;
dng thôi chi do
thuc hiên chi trã
h trV

