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Cao Bằng, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

                                 TỜ TRÌNH 

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ  

trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý  

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 

 

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

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 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 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một 

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

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH, ngày 15/02/2022 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, 

thủ tục hành chính bãi bỏ về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Thực hiện Công văn số 691/VP-TTPVHCC, ngày 05/4/2022 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố danh mục thủ tục hành 

chính (TTHC) mới và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng.  

Sở đã rà soát, tổng hợp công bố 33 thủ tục hành chính mới ban hành (31 

TTHC cấp tỉnh, 01 TTHC cấp huyện, 01 TTHC cấp xã); công bố 26 TTHC cấp 

tỉnh bị bãi bỏ, 02 TTHC cấp huyện bị bãi bỏ, 02 TTHC cấp xã bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý. 

(gửi kèm tờ trình: Dự thảo Quyết định công bố danh mục thủ tục hành 

chính mới ban hành, bị bãi bỏ). 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, phê duyệt./.  
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn của Sở; 

- Đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Ích Chánh 
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