
 

 

                                                                                                                                                                           Phụ lục II 

DANH MỤC 

 QUY TRÌNH NỘI BỘ 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         /       /2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) 

 

I.THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

 

TT Tên thủ tục hành chính Mã TTHC Ghi chú 

I. LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

1 1.000105.000.00.00.H42 
Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người 

lao động nước ngoài  

Quy trình nội bộ Thủ tục hành chính 

này được ban hành tại Quyết định số 

359/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của  

Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê 

duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội, UBND cấp huyên, 

UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình 

2 2.000205.000.00.00.H42 
Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam  

3 2.000192.000.00.00.H42 
Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam  

4 1.000459.000.00.00.H42 
Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp 

giấy phép lao động 

5 2.000219.000.00.00.H42 
Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công 

việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài  

6 1.001865.000.00.00.H42 
Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp 

hoạt động dịch vụ việc làm 



 

 

7 1.001823.000.00.00.H42 
Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh 

nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 

8 1.001853.000.00.00.H42 
Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh 

nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 

II. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 

1 2.000295.000.00.00.H42 
Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội 

cấp tỉnh. 

Quy trình nội bộ Thủ tục hành chính 

này được ban hành tại Quyết định số 

359/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của  

Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê 

duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội, UBND cấp huyên, 

UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình 

2 2.000286.000.00.00.H42 
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. 

3 2.000282.000.00.00.H42 
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ 

giúp xã hội cấp tỉnh. 

4 2.000477.000.00.00.H42 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2648
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2685


 

 

II.THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

 

TT Tên thủ tục hành chính Mã TTHC Ghi chú 

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 

1 1.000674.000.00.00.H42 
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. 

Quy trình nội bộ Thủ tục hành 

chính này được ban hành tại 

Quyết định số 359/QĐ-UBND 

ngày 10/5/2021 của  Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc Phê duyệt 

quy trình nội bộ giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Lao 

động-Thương binh và Xã hội, 

UBND cấp huyên, UBND cấp 

xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

2 2.000343.000.00.00.H42 
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp 

xã hội cấp huyện. 

3 2.000335.000.00.00.H42 
Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp 

huyện. 

4 2.002127.000.00.00.H42 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. 

5 1.001776.000.00.00.H42 
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 

6 1.001758.000.00.00.H42 
Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay 

đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thành phố thuộc tỉnh 

7 1.001753.000.00.00.H42 
Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay 

đổi nơi cư trú giữa các huyện, thành phố thuộc tỉnh 

8 1.001731.000.00.00.H42 
Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội 

9 2.000777.000.00.00.H42 

Thủ tục trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị 

người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người 

thân thích chăm sóc 



 

 

10 1.001739.000.00.00.H42 
Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ 

khẩn cấp 

 



 

 

III.THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

 

TT Tên thủ tục hành chính Mã TTHC Ghi chú 

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 

1 2.000751.000.00.00.H42 
Thủ tục trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa 

chữa nhà ở 

Quy trình nội bộ Thủ tục 

hành chính này được ban 

hành tại Quyết định số 

359/QĐ-UBND ngày 

10/5/2021 của  Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc Phê 

duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội, UBND cấp 

huyên, UBND cấp xã trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình 

2 2.000744.000.00.00.H42 Thủ tục trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng 
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