UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ LAO ĐÔNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 508/SLĐTBXH- NCC

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 3 năm 2020

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ người có công
với cách mạng di chuyển đến tỉnh Hà Tĩnh

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Giờ ký: 2020-0316T17:05:08.5697831+0
7:00

Kính gửi:
- Sở Lao động - TB&XH các tỉnh, thành phố;
- Cơ quan, đơn vị có liên quan.

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành
chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ
nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định
số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa,
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số
05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội hướng dẫn về thủ tục hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có
công với cách mạng và thân nhân và Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày
07/10/2019 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục và quy trình thủ tục hành
chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
tỉnh Hà Tĩnh.
Để tạo điều kiện cho người có công, thân nhân người có công với cách
mạng và các cơ quan nhà nước được thuận lợi, chặt chẽ trong quá trình tiếp
nhận, theo dõi, quản lý và giải quyết các chế độ chính sách, Sở Lao động Thương binh và Xã hội xin thông báo: Kể từ tháng 4 năm 2020 hồ sơ thuộc lĩnh
vực ưu đãi người có công với cách mạng chuyển đến Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh sẽ được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục
vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh theo địa chỉ số 02A, đường Nguyễn Chí
Thanh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, điện thoại liên hệ: 02393.737.888.
Kính mong được sự quan tâm phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Trung tâm PVHCC tỉnh Hà Tĩnh (phối
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hợp);
- Giám đốc (báo cáo);
- BBT trang Website Sở;
- Lưu: VT, NCC.
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