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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               

              Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 5 năm 2022      

 QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến 

 mức độ 4 lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nƣớc 

của Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÖC 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; 

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

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

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ Trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị 

định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế 

một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 

số 63/TTr-SLĐTBXH  ngày 06/5/2022, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc (Có 

phụ lục kèm theo).  

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh và đơn vị xây dựng phần 

mềm rà soát, chuẩn hóa, tạo dịch vụ phần mềm, tích hợp, đồng bộ dữ liệu trên 

Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công Quốc gia đối với 01 danh mục 



thủ tục hành chính mức độ 4 nêu trên và đôn đốc Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội triển khai thực hiện. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
        KT. CHỦ TỊCH 

         PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

        Vũ Việt Văn 
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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4  

LĨNH VỰC VIỆC LÀM CỦA SỞ LAO ĐỘNG-THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  

 (Kèm theo Quyết định số:905/QĐ-CT ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) 

 

STT MÃ TTHC TÊN TTHC 

DỊCH VỤ CÔNG  

TRỰC TUYẾN 

MỨC ĐỘ 3 MỨC ĐỘ 4 

I Lĩnh vực: Việc làm 

1 1.001978.000.00.00.H62 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp  x 

Tổng cộng: 01 danh mục TTHC 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2865
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