
 

 

                                                                                                                                                                             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         / 08  /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 

LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

1 1.008363.000.00.00.H42 
Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp 

đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất 

nghiệp do đại dịch COVID-19 

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 1.008362.000.00.00.H42 Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

3 1.008364.000.00.00.H42 Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 

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 

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 1.008365.000.00.00.H42 
Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng 

việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch 

COVID-19 
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