
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƯƠNG KHÊ 
 

Số: 1132/UBND-LĐTBXH 

V/v công bố Danh mục và Quy trình 

nội bộ thủ tục hành chính mới ban 

hành và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
 
           

          Hương Khê, ngày 17 tháng 6 năm 2022 
 

 

    Kính gửi: Trưởng các phòng, đơn vị: Phòng Văn hoá - Thông tin, 

Trung tâm Văn hoá -Truyền thông huyện, Trung tâm 

Hành chính công huyện. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 

24/5/2022 về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới 

ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh (có Quyết định, Danh 

mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính kèm theo); Uỷ ban nhân dân huyện 

yêu cầu: 

1. Trung tâm Hành chính công huyện niêm yết công khai Danh mục và Quy 

trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh 

Hà Tĩnh tại nơi giao dịch và Bộ phận giao dịch một cửa các xã, thị trấn.  

 2. Phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Truyền thông huyện: 

Theo chức năng nhiệm vụ phối hợp, tổ chức cập nhật lên phần mềm dịch vụ công 

trực tuyến; niêm yết, công khai trên Cổng Thông tin điện tử huyện và tại nơi giao 

dịch; tổ chức tuyên truyền trên  hệ thống truyền thanh, truyền hình và các kênh thông 

tin đại chúng nhằm thông báo các nội dung theo Quyết định số 1070/QĐ-UBND 

ngày 24/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh đến tận người dân, các cơ quan, tổ chức và 

doanh nghiệp biết. 

 Yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị nêu trên thực hiện nghiêm túc./. 

   
 

 Nơi nhận:  
  - Như trên;  

  - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

 - Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; 

 - Chánh, PVP HĐND và UBND huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn; 

 - Lưu: VT, LĐTBXH. 

  

TM . UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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