
                                                                                                                                                                                                    Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH,  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THUỘC LAO ĐỘNG TIỀN 

LƯƠNG, AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG 

BINH VÀ XÃ HỘI, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND  ngày        /      /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) 

 

I.THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

 

TT Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 
 

 

Cơ chế  

thực hiện 
Phí, lệ 

phí 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Một cửa 
MC 

LT 

1. Lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động 

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: Hỗ trợ 

chuyển đổi nghề nghiệp; 

khám bệnh, chữa bệnh 

nghề nghiệp; phục hồi 

chức năng lao động 

 

10 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm 

phục vụ 

Hành 

chính công 

tỉnh Ninh 

Bình 

 Không X 

- Căn cứ Luật 

số 84/2015/QH13 ngày 

25/6/2015 của Quốc hội: Luật 

An toàn vệ sinh lao động 

- Nghị định số 88/2020/NĐ-

CP ngày 28/7/2020 của Chính 

phủ: Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật An toàn, vệ sinh 

lao động về bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp 

bắt buộc. 
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TT Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 
 

 

Cơ chế  

thực hiện 
Phí, lệ 

phí 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Một cửa 
MC 

LT 

2 

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 ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm 

phục vụ 

Hành 

chính công 

tỉnh Ninh 

Bình 

 Không X 

- Căn cứ Luật 

số 84/2015/QH13 ngày 

25/6/2015 của Quốc hội: Luật 

An toàn vệ sinh lao động 

- Nghị định số 88/2020/NĐ-

CP ngày 28/7/2020 của Chính 

phủ: Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật An toàn, vệ sinh 

lao động về bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp 

bắt buộc. 

 

3. Lĩnh vực người có công 

1 
Giải quyết chế độ mai 

táng phí đối với cựu 

chiến binh 

25 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

UBND 

cấp xã 

UBND 

cấp 

huyện, 

Sở Lao 

động 

Thương 

binh và 

Xã hội 

Không X 

- Pháp lệnh số 26/2005/PL-

UBTVQH11 ngày 29/6/2005 

Ưu đãi người có công với cách 

mạng 

- Thông tư số 05/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 15/05/2013 

của Bộ LĐTBXH  

- Thông tư số 03/2020/TT-

BLĐTBXH ngày 25/2/2020 

của Bộ Lao động, Thương 

binh và Xã hội: Hướng dẫn 

thực hiện chế độ, chính sách 
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TT Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 
 

 

Cơ chế  

thực hiện 
Phí, lệ 

phí 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Một cửa 
MC 

LT 

đối với Cựu chiến binh theo 

quy định tại Nghị định số 

157/2016/NĐ-CP ngày 24 

tháng 11 năm 2016 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung Nghị 

định số 150/2006/NĐ-CP ngày 

12 tháng 12 năm 2006 quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều Pháp lệnh 

Cựu chiến binh 

2 

Giải quyết chế độ mai 

táng phí đối với thanh 

niên xung phong thời kỳ 

chống Pháp 

Không quy định 
UBND 

cấp xã 

UBND 

cấp 

huyện, 

Sở Lao 

động 

Thương 

binh và 

Xã hội 

Không X 

- Pháp lệnh số 26/2005/PL-

UBTVQH11 ngày 29/6/2005 

Ưu đãi người có công với cách 

mạng 

- Thông tư 24/2009/TT-

BLĐTBXH 10-07-2009 

hướng dẫn thực hiện Quyết 

định số 170/2008/QĐ-TTg 

ngày 18/12/2008 của Thủ 

tướng Chính phủ  

- Quyết định 170/2008/QĐ-

TTg ngày 18/12/2008 Thủ 

tướng Chính phủ  
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

TT Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 
 

 

Cơ chế  

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Thự

c 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Một cửa 
MC 

LT 

1. Lĩnh vực lao động -  Tiền lương  

1 

Hỗ trợ người lao động 

tạm hoãn thực hiện hợp 

đồng lao động hoặc 

nghỉ việc không hưởng 

lương do đại dịch 

Covid-19. 
1.008360.000.00.00.H42 

 

 

08 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

UBND 

cấp huyện 

Sở LĐ 

TBXH, 

UBND 

tỉnh 

Không X 

 

 

- Quyết định số 15/2020/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính 

phủ: Quy định về việc thực 

hiện các chính sách hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do đại 

dịch COVID-19 

- Quyết định số 32/2020/QĐ-

TTg ngày 19/10/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều Quyết định 

số 15/2020/QĐ-TTg ngày 

24/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ  

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu điều 

kiện và bổ sung 

đối tượng thực 

hiện. 
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2. Lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động 

1 

Hỗ trợ kinh phí huấn 

luyện an toàn, vệ sinh 

lao động 

2.000111.000.00.00.H42 

 

 

20 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm 

phục vụ 

Hành 

chính 

công tỉnh 

Ninh Bình 

 Không x 

- Căn cứ Luật 

số 84/2015/QH13 ngày 

25/6/2015 của Quốc hội: Luật 

An toàn vệ sinh lao động 

- Nghị định số 88/2020/NĐ-

CP ngày 28/7/2020 của 

Chính phủ: Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật An toàn, vệ 

sinh lao động về bảo hiểm tai 

nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp bắt buộc. 

 

Sửa căn cứ 

pháp lý 

3. Lĩnh vực người có công 

1 

Giải quyết chế độ trợ 

cấp một lần đối với 

người được cử làm 

chuyên gia sang giúp 

Lào, Căm – pu – chia. 

 
1.004964.000.00.00.H42 

 

25 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

UBND 

cấp xã 

UBND 

cấp 

huyện, 

Sở Lao 

động 

Thương 

binh và 

Xã hội, 

UBND 

cấp tỉnh 

  

Quyết định 57/2013/QĐ-TTg 

ngày 14/10/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ Về trợ cấp 

một lần đối với người được 

cử làm chuyên gia sang giúp 

Lào và Căm-pu-chi-a 

- Thông tư liên tịch 

17/2014/TTLT-BLĐTBXH-

BTC ngày 1/8/2014 của Liên 

Bộ LĐTBXH – Bộ Tài chính 

về Hướng dẫn thực hiện trợ 

cấp một lần đối với người 

được cử làm chuyên gia sang 

giúp Lào và Căm-pu-chi-a 

theo Quyết định số 

Sửa căn cứ 

pháp lý 
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57/2013/QĐ-TTg ngày 14 

tháng 10 năm 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ 

- Quyết định số 62/2015/QĐ-

TTg ngày 4/12/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ: Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết 

định số 57/2013/QĐ-TTg 

ngày 14 tháng 10 năm 2013 

của Thủ tướng Chính phủ về 

trợ cấp một lần đối với người 

được cử làm chuyên gia sang 

giúp Lào và Căm-pu-chi-a 
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                                                                                                                                                                                                                    Phụ lục II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN  

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, UBND CẤP HUYỆN,  

UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND  ngày        /      /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

STT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định bãi bỏ 

TTHC 
Ghi chú 

1. Lĩnh vực người có công 

1  
1.002738.000.00.00.H42 

 

Mua bảo hiểm y tế đối với người 

có công và thân nhân 

 

Thông tư số 30/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 26/12/2019 

của  Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng 

dẫn lập danh sách đối tượng 

tham gia bảo hiểm y tế do Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã 

hội quản lý. 

Thủ tục hành chính này được ban 

hành tại Quyết định số 592/QĐ-

UBND ngày 25/12/2019 của  Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc  công bố 

danh mục thủ tục hành chính thuộc 

chức năng quản lý nhà nước, quyền 

giải quyết của Sở Lao động thương 

binh và Xã hội, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình. 
  2 

1.004964.000.00.00.H42 

 

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần 

đối với người được cử làm 

chuyên gia sang giúp Lào, Căm – 

pu – chia. 

 
 

Quyết định số 62/2015/QĐ-

TTg ngày 4/12/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ: Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết 

định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 

14 tháng 10 năm 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ  
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2. Lĩnh vực lao động -  Tiền lương 

   1 
1.008360.000.00.00.H42 

 

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn 

thực hiện hợp đồng lao động 

hoặc nghỉ việc không hưởng 

lương do đại dịch Covid-19. 

 

 

Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg 

ngày 19/10/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg ngày 

24/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ  

 

 Thủ tục hành chính này được ban 

hành tại Quyết định số 371/QĐ-

UBND ngày 21/05/2020 Về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Lao động -Thương binh và 

Xã hội, UBND cấp huyện, UBND 

cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình về 

thực hiện các chính sách hỗ trợ người 

dân do đại dịch Covid-19 

3. Lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động 

   1 
2.000113.000.00.00.H42 

 

Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi 

nghề nghiệp; khám bệnh 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  của Chính phủ 

 

Thủ tục hành chính này được ban 

hành tại Quyết định số 592/QĐ-

UBND ngày 25/12/2019 của  Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc  công bố 

danh mục thủ tục hành chính thuộc 

chức năng quản lý nhà nước, quyền 

giải quyết của Sở Lao động thương 

binh và Xã hội, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình. 
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