
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-SLĐTBXH Bình Định, ngày         tháng 7 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

để giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - 

Thƣơng binh và Xã hội 

 

Thực hiện Công văn số 2203/UBND-KSTT ngày 07/4/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh  v/v đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo việc ưu tiên giải quyết 

thủ tục hành chính (TTHC) theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

tại Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định; đồng thời, khuyến khích các tổ chức, 

cá nhân đăng ký giải quyết qua hình thức trên, cụ thể như sau:  

1. Ưu tiên giải quyết trước hạn đối với những hồ sơ thủ tục hành chính 

(có Danh mục kèm theo) được tổ chức, cá nhân gửi trực tuyến tại Cổng dịch 

vụ công tỉnh Bình Định, địa chỉ http://dichvucong.binhdinh.gov.vn. 

- Khi đăng ký giải quyết qua Dịch vụ công trực tuyến, tổ chức, cá nhân 

sẽ nhận được tin nhắn tự động, thông báo kết quả giải quyết qua số điện thoại 

di động và thư điện tử đã đăng ký khi nộp hồ sơ trực tuyến. 

- Hiện nay, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có bố trí người 

hỗ trợ hướng dẫn, scan hồ sơ cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.  

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc hoặc chưa 

rõ, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ bà Phạm Thị Bích Hương, Chuyên viên 

Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Quầy 20 của 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh - số 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy 

Nhơn (Điện thoại: 0914571493), để được giải thích, hướng dẫn chi tiết.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, công dân biết, phối hợp thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 

- VP UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng LĐTBXH các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Trần Kỳ Quang 

- Báo Bình Định, Đài PT-TH Bình Định; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mỹ Quang 
 

 



 

DANH MỤC 

Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - 

Thƣơng binh và Xã hội thực hiện cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 
(Ban hành kèm theo Thông báo số         /TB-SLĐTBXH ngày       /     /2020 của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) 
 

TT Tên thủ tục hành chính 

Mức độ dịch 

vụ công trực 

tuyến 

Thời gian 

giải quyết 

theo quy 

định 

Ƣu tiên 

giải quyết 

trƣớc hạn Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

1 

Cấp giấy phép lao động cho người 

lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam 
x  05 ngày 04 ngày 

2 

Thủ tục giám định vết thương còn sót  

 x 

25 ngày 

(Thời gian 

giải quyết 

tại Sở LĐ-

TB&XH) 

24 ngày 

(Thời gian 

giải quyết 

tại Sở LĐ-

TB&XH) 

3 

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong 

giáo dục đào tạo đối với người có 

công với cách mạng và con của họ. 
x  13 ngày 12 ngày 

4 
Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối 

với thân nhân liệt sĩ x  20 ngày 19 ngày 

5 
Thủ tục giải quyết chế độ đối với 

thương binh đồng thời là bệnh binh 
x  15 ngày 14 ngày 

6 

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất 

hàng tháng cho thân nhân khi người 

có công từ trần 
x  25 ngày 24 ngày 
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