
 

 

QUYẾT ĐỊNH   

Về việc công bố Danh mục thủ tục chính mới ban hành, sửa đổi, 

bổ sung, bãi bỏ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lĩnh vực 

 an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

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

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ 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 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

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

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Văn phòng Chính phủ 

về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

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

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

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-

CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, 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. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính  mới 

ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu. 

(Có danh mục chi tiết kèm theo) 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 
Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lai Châu, ngày        tháng      năm 2020 



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

chính công bố trước đây trái với quyết định này đều bị bãi bỏ. 

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

Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn 

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

 

Nơi nhận:                                                                                              
- Như Điều 3; 

- Cục Kiểm soát TTHC-Văn phòng Chính phủ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI BỔ SUNG, BÃI BỎ LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO 

ĐỘNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        tháng      năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu) 

 
 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH CẤP TỈNH 

TT Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

(đồng) 

Căn cứ pháp lý 

 

Ghi chú 

1 

Thủ tục giải quyết chế 

độ bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp 

của người lao động giao 

kết hợp đồng lao động 

với nhiều người sử dụng 

lao động, gồm: Chi phí 

giám định thương tật, 

bệnh tật; trợ cấp hàng 

tháng hoặc một lần; trợ 

cấp phục vụ; hỗ trợ 

phương tiện trợ giúp sinh 

hoạt, dụng củ chỉnh 

hỉnh; dưỡng sức; phục 

hồi sức khỏe; trợ cấp khi 

người lao động chết do 

tai nạn lao động; đóng 

bảo hiểm y tế cho người 

nghỉ việc hưởng trợ cấp 

bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp 

hằng tháng 

10 ngày 

làm việc 

kể từ khi 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà số 2, 

Khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp tỉnh Lai Châu, phường 

Đông Phong, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796.888  

2. Thời gian thực hiện: Các 

ngày  làm  việc  trong  tuần  (trừ 

ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo quy 

định) 

- Buổi  sáng:  Từ  07  giờ  30 

phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 

phút đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực  tiếp  tại  Trung  tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Qua  hệ  thống  bưu  chính. 

Không 

Luật An toàn, vệ sinh 

lao động ngày 

25/6/2015; 

Nghị định số 

88/2020/NĐ-CP ngày 

28/7/2020 quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của 

Luật An toàn, về sinh 

lao động về bảo hiểm 

tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp bắt buộc 

 

 

 

Cơ quan thực 

hiện: Bảo hiểm 

xã hội tỉnh Lai 

Châu 



2 

Thủ tục giải quyết chế 

độ bảo hiểm tai nạn lao 

động, 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; 

huấn luyện an toàn, vệ 

sinh lao động 

10 ngày 

làm việc 

kể từ khi 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà số 2, 

Khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp tỉnh Lai Châu, phường 

Đông Phong, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796.888  

2. Thời gian thực hiện: Các 

ngày  làm  việc  trong  tuần  (trừ 

ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo quy 

định) 

- Buổi  sáng:  Từ  07  giờ  30 

phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 

phút đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực  tiếp  tại  Trung  tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Qua  hệ  thống  bưu  chính. 

Không 

Luật An toàn, vệ sinh 

lao động ngày 

25/6/2015; 

Nghị định số 

88/2020/NĐ-CP ngày 

28/7/2020 quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của 

Luật An toàn, về sinh 

lao động về bảo hiểm 

tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp bắt buộc 

Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định, Sở 

Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội tiến hành 

thẩm định hồ sơ, 

quyết định việc 

hỗ trợ. - Trong 

thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ 

khi nhận được 

quyết định hỗ trợ 

của Sở Lao động 

- Thương binh và 

Xã hội, cơ quan 

bảo hiểm xã hội 

có trách nhiệm 

chi trả kinh phí 

hỗ trợ đào tạo 

chuyển đổi nghề 

nghiệp cho người 

sử dụng lao 

động. 



3 

Thủ tục giải quyết chế 

độ 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, gồm: 

Chi phí giám định 

thương tật, bệnh tật; trợ 

cấp một lần hoặc hằng 

tháng; trợ cấp phục vụ; 

hỗ trợ phương tiện trợ 

giúp sinh hoạt, dụng cụ 

chỉnh hình; dưỡng sức, 

phục hồi sức khỏe; trợ 

cấp khi người lao động 

chết do bệnh nghề 

nghiệp; đóng bảo hiểm y 

tế cho người nghỉ việc 

hưởng trợ cấp bảo hiểm 

bệnh nghề nghiệp hằng 

tháng 

10 ngày 

kể từ khi 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà số 2, 

Khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp tỉnh Lai Châu, phường 

Đông Phong, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796.888  

2. Thời gian thực hiện: Các 

ngày  làm  việc  trong  tuần  (trừ 

ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo quy 

định) 

- Buổi  sáng:  Từ  07  giờ  30 

phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 

phút đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực  tiếp  tại  Trung  tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Qua  hệ  thống  bưu  chính. 

Không 

Luật An toàn, vệ sinh 

lao động ngày 

25/6/2015; 

Nghị định số 

88/2020/NĐ-CP ngày 

28/7/2020 quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của 

Luật An toàn, về sinh 

lao động về bảo hiểm 

tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp bắt buộc 

 

 

 

Cơ quan thực 

hiện: Bảo hiểm 

xã hội tỉnh Lai 

Châu 

4 

Thủ tục 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 

10 ngày 

làm việc 

kể từ khi 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà số 2, 

Khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp tỉnh Lai Châu, phường 

Đông Phong, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796.888  

 

Không 

Luật An toàn, vệ sinh 

lao động ngày 

25/6/2015; 

Nghị định số 

88/2020/NĐ-CP ngày 

28/7/2020 quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi 

Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ theo 

quy định Sở Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội tiến 



 2. Thời gian thực hiện: Các 

ngày  làm  việc  trong  tuần  (trừ 

ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo quy 

định) 

- Buổi  sáng:  Từ  07  giờ  30 

phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 

phút đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực  tiếp  tại  Trung  tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Qua  hệ  thống  bưu  chính. 

hành một số điều của 

Luật An toàn, về sinh 

lao động về bảo hiểm 

tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp bắt buộc 

hành thẩm định hồ 

sơ, quyết định việc 

hỗ trợ và gửi quyết 

định (kèm theo dữ 

liệu danh sách hỗ 

trợ) cho cơ quan 

bảo hiểm xã hội. - 

Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được 

quyết định hỗ trợ 

của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội, cơ quan bảo 

hiểm xã hội có 

trách nhiệm chi trả 

kinh phí hỗ trợ 

khám, chữa bệnh 

nghề nghiệp cho 

người lao động. 

 

 

 

 



II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CẤP TỈNH 

TT Tên thủ tục hành chính 

Thời 

hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức thực 

hiện TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

(đồng) 

Căn cứ pháp lý 

1 
Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động 

20 ngày 

làm 

việc kể 

từ khi 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Lai 

Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà số 2, 

Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông Phong, 

tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796.888  

2. Thời gian thực hiện: Các ngày  

làm  việc  trong  tuần  (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi  sáng:  Từ  07  giờ  30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực  tiếp  tại  Trung  tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh; 

- Qua  hệ  thống  bưu  chính. 

Không 

Luật An toàn, vệ sinh lao động 

ngày 25/6/2015; 

Nghị định số 88/2020/NĐ-CP 

ngày 28/7/2020 quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật An toàn, về sinh 

lao động về bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc 

 

 

 

 



III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ CẤP TỈNH 

TT Mã số hồ sơ TTHC 
Tên thủ tục hành 

chính 

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ 

TTHC 
Lĩnh vực Ghi chú 

1 2.000113.000.00.00.H35 

Hỗ trợ kinh phí đào 

tạo chuyển đổi nghề 

nghiệp; chữa bệnh 

nghề nghiệp; phục 

hồi chức năng lao 

động cho người lao 

động bị tai nạn lao 

động, bệnh nghề 

nghiệp 

 

Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 

An toàn vệ sinh lao động 

 

Do được thay 

thế bởi các 

TTHC số thứ tự 

từ 1 đến 4 tại 

bảng 1 “Danh 

mục TTHC mới 

ban hành” 
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