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Kết quả thực hiện công tác rà soát ban hành thủ tục hành chính

thuộc thẩm quyền UBND cấp xã
------------------------

Căn cứ Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của ủy ban nhân  
tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ 
giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - 
thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của ủy ban nhân  
tỉnh  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ 
giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - 
thương binh và Xã hội;

Thực hiện công văn số 615/UBND-VP ngày 06/8/2021 về việc hủy bỏ và 
công bố danh mục TTHC  thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện, cấp xã;

Thực hiện công văn số 629/UBND-VP ngày 11/8/2021 về việc hủy bỏ và 
công bố danh mục TTHC  thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện, cấp xã;

Kết quả thực hiện công tác rà soát ban hành thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền UBND cấp xã.

* LĨNH VỰC VIỆC LÀM
I. Ban hành 01 TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã theo đúng Quyết định 

số 2134/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương
1 Tên thủ tục hành chính: Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19
2. Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết 

thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
3. Địa điểmthực hiện: Bộ phận Một cửa -UBND cấp xã.
4. Phí/lệ phí: Không (đồng) 
5. Căn cứ pháp lý: Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 

2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ 
trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-
19.

II.  Bãi bỏ 03 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã 
 1. Tên thủ tục hành chính
- Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19.
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- Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc 
do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc 
làm do đại dịch COVID-19.

2.Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính
- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 
dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

* LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
I. Ban hành 01 TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã theo đúng Quyết định 

số 2138/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương 
1. Tên thủ tục hành chính: Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, 

sửa chữa nhà ở.
2. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định
3. Địa điểmthực hiện: Bộ phận Một cửa - UBND cấp xã.
4. Phí/lệ phí: Không (đồng) 
5. Căn cứ pháp lý: Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của 

Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
II. Bãi bỏ 01 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã 
 1. Tên thủ tục hành chính: Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở,

sửa chữa nhà ở.
2. Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính: Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã 
hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện công tác rà soát ban hành thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền UBND cấp xã./.
     Nơi Nhận:                                              
      - UBND huyên;
     - Phòng LĐTB&XH;
     - Lưu: VP.
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