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 THÔNG BÁO  

Về việc Công khai Danh mục dịch vụ công thực hiện trực tuyến một phần 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động – Thƣơng binh  

và Xã hội tỉnh Bình Định 
 

 

 
 

Căn cứ Quyết định số 3932/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2022 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục 716 dịch vụ công thực 

hiện trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

tỉnh Bình Định; 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội công khai Danh mục 27 dịch vụ 

công thực hiện trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính tỉnh Bình Định tại địa chỉ: https://dichvucong.binhdinh.gov.vn (Có 

Danh mục kèm theo).  

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 số 24 - 

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

Nhơn (Điện thoại: 091.457.1493) 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 và cá nhân có liên quan biết, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;  

- Các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở;   

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Công chức làm việc tại TTPVHCC tỉnh; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mỹ Quang 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/


 

PHỤ LỤC 

DANH MỤC 27 DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

(Ban hành kèm theo Thông báo số         /TB-SLĐTBXH ngày      / 12 /2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) 
 

STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ 

Phần thực hiện trực tuyến 

Nộp hồ sơ 

trực tuyến 

Trả kết quả 

trực tuyến 

Thanh toán 

trực tuyến
1
 

1  

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 

1.004949 X X  

2  
Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương 

binh 
1.010806  X  

3  

Khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với trường hợp 

còn sót vết thương, còn sót mảnh kim khí hoặc có tỷ lệ tổn 

thương cơ thể tạm thời hoặc khám giám định bổ sung vết 

thương và điều chỉnh chế độ đối với trường hợp không tại ngũ, 

công tác trong quân đội, công an 

1.010807  X  

4  

Đưa người có công đối với trường hợp đang được nuôi dưỡng 

tại cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý 

về nuôi dưỡng tại gia đình 

1.010813 X X  

5  

Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi 

nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người 

hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 

1.010829 X X  

6  

Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ 

về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện 

thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 

1.010830 X X  

7  Thủ tục Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân 2.000025 X X  

                                                 
1
 Áp dụng đối với các dịch vụ công có quy định thu phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính. 



2 

 

 

STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ 

Phần thực hiện trực tuyến 

Nộp hồ sơ 

trực tuyến 

Trả kết quả 

trực tuyến 

Thanh toán 

trực tuyến
1
 

8  

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 

2.001949 X X  

9  Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng 1.000362 X X  

10  Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) 1.000401 X X  

11  
Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 

30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật 
1.001806 X X  

12  
Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động 
1.001881 X X  

13  Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp 1.001966 X X  

14  Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp 1.001973 X X  

15  Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em 1.004944 X X  

16  
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách 

ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em 
1.004946 X X  

17  
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm 

quyền cấp phép của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
2.000056 X X  

18  
Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền 

thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
2.000062 X X  

19  

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy 

chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công 

lập thuộc thẩm quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội 

2.000135 X X  

20  Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm 2.000148 X X  

21  Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) 2.000178 X X  
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STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ 

Phần thực hiện trực tuyến 

Nộp hồ sơ 

trực tuyến 

Trả kết quả 

trực tuyến 

Thanh toán 

trực tuyến
1
 

22  
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã 

hội cấp tỉnh, cấp huyện 
2.000282 X X  

23  
Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp 

huyện 
2.000477 X X  

24  
Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng chiến 
2.001157 X X  

25  
Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 
2.000205   X 

26  

Nhóm thủ tục hành chính Cấp phiếu lý lịch tư pháp - Cấp giấy 

phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam 

1.010878   X 

27  
Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 
2.000192   X 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=650
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