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SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /TB-SLĐTBXH  Bình Định, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc khuyến khích nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4  

và đăng ký nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính  

qua dịch vụ bƣu chính công ích   

 

Thực hiện Quyết định số 2961/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện 

tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định; đồng thời nhằm 

thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong tình hình 

dịch đang diễn biến phức tạp, hạn chế việc cá nhân, tổ chức tiếp xúc, tập trung 

đông người tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thực hiện giải 

quyết các thủ tục hành chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo như 

sau: 

1. Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 đối với 58 

thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi giải quyết (Danh mục dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kèm theo) và đăng ký 

nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích,  bằng cách truy cập 

Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định theo địa chỉ 

http://dichvucong.binhdinh.gov.vn, làm theo hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến để 

đăng ký nộp hồ sơ, nhận kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ ưu tiên giải quyết trước hạn đối 

với những hồ sơ TTHC được cá nhân, tổ chức thực hiện nộp trực tuyến mức độ 4 

tại Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định và đăng ký trả kết quả qua dịch vụ bưu chính 

công ích. Khi đăng ký giải quyết TTHC qua Dịch vụ công trực tuyến, cá nhân, tổ 

chức sẽ nhận được tin nhắn tự động, thông báo kết quả giải quyết hồ sơ TTHC qua 

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

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 Cù Thị Hậu, Chuyên viên Văn phòng Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Quầy số 24 của Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh - số 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn (Điện thoại: 

0342711716), để được giải thích, hướng dẫn chi tiết. 

http://dichvucong.binhdinh.gov.vn/
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Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức và công dân phối hợp thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh (theo dõi); 

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

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

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

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang web của Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mỹ Quang 

 

 

 

 

 



DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

(Ban hành kèm theo Thông báo số:         /TB-SLĐTBXH ngày      /    /2021 của Sở LĐ-TB&XH) 

 

STT 
MÃ SỐ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 

MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN GHI CHÚ 

I Lĩnh vực Ngƣời có công 

1  1.002487.000.00.00.H08 1.002487.000.00.07.H08-04.00-T Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng  

2  1.002393.000.00.00.H08 1.002393.000.00.07.H08-04.00-T 
Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng 

thời là bệnh binh 
 

3  1.002449.000.00.00.H08 1.002449.000.00.07.H08-04.00-T 
Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có 

công 
 

4  1.004967.000.00.00.H08 1.004967.000.00.07.H08-04.00-T 

Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công 

hoặc thân nhân trong trường hợp: + Bị tạm đình 

chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong 

hình phạt tù; + Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái 

phép nay trở về nước cư trú; + Đã đi khỏi địa 

phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ 

sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; 

+ Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ 

quan điều tra 

 

II Lĩnh vực Việc làm 

5  1.000105.000.00.00.H08 1.000105.000.00.07.H08-04.00-T 
Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử 

dụng người lao động nước ngoài 
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STT MÃ SỐ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 

MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 

TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN GHI CHÚ 

6  2.000205.000.00.00.H08 2.000205.000.00.07.H08-04.01-T 
Cấp giấy phép lao động cho người lao động 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam 
 

7  2.000192.000.00.00.H08 2.000192.000.00.07.H08-04.01-T 
Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam 
 

8  1.001823.000.00.00.H08 1.001823.000.00.07.H08-04.00-T 
Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm 

của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 
 

9  1.001853.000.00.00.H08 1.001853.000.00.07.H08-04.00-T 
Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm 

của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 
 

10  1.001865.000.00.00.H08 1.001865.000.00.07.H08-04.00-T 
Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của 

doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 
 

11  1.009873.000.00.00.H08 1.009873.000.00.07.H08-04.00-T 
Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm 

của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 
 

12  1.009874.000.00.00.H08 1.009874.000.00.07.H08-04.00-T 
Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động 

dịch vụ việc làm 
 

13  1.009811.000.00.00.H08 1.009811.000.00.07.H08-04.01-T 
Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam (cấp Tỉnh). 
 

14  2.000219.000.00.00.H08 2.000219.000.00.07.H08-04.00-T 

Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào 

các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao 

động nước ngoài 

 

III Lĩnh vực Lao động - Tiền lƣơng 

15  2.001955.000.00.00.H08 2.001955.000.00.07.H08-04.00-T Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp  

16  1.000414.000.00.00.H08 1.000414.000.00.07.H08-04.00-T 
Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại 

lao động 
 

17  1.000436.000.00.00.H08 1.000436.000.00.07.H08-04.00-T 
Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao 

động 
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STT MÃ SỐ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 

MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 

TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN GHI CHÚ 

18  1.000448.000.00.00.H08 1.000448.000.00.07.H08-04.00-T 
Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao 

động 
 

19  1.000464.000.00.00.H08 1.000464.000.00.07.H08-04.00-T 
Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao 

động 
 

20  1.000479.000.00.00.H08 1.000479.000.00.07.H08-04.00-T Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động  

21  1.004949.000.00.00.H08 1.004949.000.00.07.H08-04.00-T 

Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, 

quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ 

tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản 

lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở 

hữu 

 

22  2.001949.000.00.00.H08 2.001949.000.00.07.H08-04.00-T 

Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương 

đương, hạng I, hạng II và hạng III 

 

23  1.009466.000.00.00.H08 1.009466.000.00.07.H08-04.00-T Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể  

24  1.009467.000.00.00.H08 1.009467.000.00.07.H08-04.00-T 

Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập 

thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức 

năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động 

của Hội đồng thương lượng tập thể. 

 

IV Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

25  1.002407.000.00.00.H08 1.002407.000.00.07.H08-04.00-T Xét, cấp học bổng chính sách  

V Lĩnh vực An toàn lao động 

26  2.002341.000.00.00.H08 2.002341.000.00.07.H08-04.00-T Giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động,  
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STT MÃ SỐ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 

MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 

TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN GHI CHÚ 

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. 

27  2.000111.000.00.00.H08 2.000111.000.00.07.H08-04.00-T 
Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động cho doanh nghiệp 
 

28  2.002343.000.00.00.H08 2.002343.000.00.07.H08-04.00-T 

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 

 

29  1.005450.000.00.00.H08 1.005450.000.00.07.H08-04.01-T 

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện 

an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức 

huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung 

ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước 

thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết 

định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp 

đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự 

huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung 

ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước 

thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết 

định thành lập). 

 

30  1.005449.000.00.00.H08 1.005449.000.00.07.H08-04.01-T 
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng 
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STT MÃ SỐ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 

MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 

TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN GHI CHÚ 

B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ 

quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty 

nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương 

quyết định thành lập); Cấp Giấy chứng nhận 

doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh 

nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, 

ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng 

công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan 

trung ương quyết định thành lập) 

31  1.000365.000.00.00.H08 1.000365.000.00.07.H08-04.00-T 

Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, 

hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

32  2.000134.000.00.00.H08 2.000134.000.00.07.H08-04.00-T 

Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại 

máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về 

an toàn lao động 

 

VI Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 

33  2.000189.000.00.00.H08 2.000189.000.00.07.H08-04.00-T 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo 

dục nghề nghiệp đối trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp 

 

34  1.000167.000.00.00.H08 1.000167.000.00.07.H08-04.00-T 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên 

kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung 

cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh 

nghiệp 

 

35  1.000389.000.00.00.H08 1.000389.000.00.07.H08-04.00-T Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt  
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STT MÃ SỐ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 

MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 

TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN GHI CHÚ 

động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh 

nghiệp 

36  1.000154.000.00.00.H08 1.000154.000.00.07.H08-04.00-T 
Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung 

cấp có vốn đầu tư nước ngoài 
 

37  1.000138.000.00.00.H08 1.000138.000.00.07.H08-04.00-T 

Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài 

 

38  1.000482.000.00.00.H08 1.000482.000.00.07.H08-04.00-T 

Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi 

nhuận 

 

39  1.000509.000.00.00.H08 1.000509.000.00.07.H08-04.00-T 

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không 

vì lợi nhuận 

 

40  1.000523.000.00.00.H08 1.000523.000.00.07.H08-04.00-T 

Cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại đối 

với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp và doanh nghiệp 

 

41  1.000530.000.00.00.H08 1.000530.000.00.07.H08-04.00-T 
Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
 

42  1.000553.000.00.00.H08 1.000553.000.00.07.H08-04.00-T 

Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm 

dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp 

có vốn đầu tư nước ngoài 

 

43  1.000531.000.00.00.H08 1.000531.000.00.07.H08-04.00-T Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục  
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STT MÃ SỐ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 

MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 

TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN GHI CHÚ 

44  1.000558.000.00.00.H08 1.000558.000.00.07.H08-04.00-T 
Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư 

thục 
 

45  1.000602.000.00.00.H08 1.000602.000.00.07.H08-04.00-T 

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, 

thành viên hội đồng trường trung cấp công lập 

trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy 

ban nhân dân cấp huyện 

 

46  1.000630.000.00.00.H08 1.000630.000.00.07.H08-04.00-T 

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch 

và các thành viên hội đồng trường cao đẳng 

công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

 

47  2.000099.000.00.00.H08 2.000099.000.00.07.H08-04.00-T 

Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư 

thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

 

48  1.000243.000.00.00.H08 1.000243.000.00.07.H08-04.00-T 

Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 

trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên 

địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

 

49  1.000459.000.00.00.H08 1.000459.000.00.07.H08-04.00-T 
Xác nhận người lao động nước ngoài không 

thuộc diện cấp giấy phép lao động 
 

VII Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội 

50  1.000091.000.00.00.H08 1.000091.000.00.07.H08-04.00-T 
Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ 

nạn nhân 
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STT MÃ SỐ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 

MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 

TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN GHI CHÚ 

51  2.000036.000.00.00.H08 2.000036.000.00.07.H08-04.00-T 
Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân 
 

52  2.000032.000.00.00.H08 2.000032.000.00.07.H08-04.00-T 
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ 

trợ nạn nhân 
 

53  2.000027.000.00.00.H08 2.000027.000.00.07.H08-04.00-T 
Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân 
 

54  2.000025.000.00.00.H08 2.000025.000.00.07.H08-04.00-T Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân  

VIII Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nƣớc 

55  1.005132.000.00.00.H08 1.005132.000.00.07.H08-04.00-T 
Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời 

hạn dưới 90 ngày 
 

56  2.002028.000.00.00.H08 2.002028.000.00.07.H08-04.00-T Đăng ký hợp đồng cá nhân  

57  1.000502.000.00.00.H08 1.000502.000.00.07.H08-04.00-T 

Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh 

nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao 

tay nghề dưới 90 ngày 

 

IX Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

58  1.005143.000.00.00.H08 1.005143.000.00.07.H08-04.00-T 
Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước 

ngoài 
 

 TỔNG CỘNG: 58 TTHC 
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