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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi,
bổ sung về lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi
chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm
soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng,
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục
hành chính;
Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-LĐTBXH ngày 26/01/2022 của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban
hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ
trình số 18/TTr-LĐTBXH ngày 10/02/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 02 thủ tục
hành chính sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh đăng tải nội dung Quyết định lên
Trang văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh theo địa chỉ
http://qppl.vpubnd.quangnam.vn để các cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập,
tải về triển khai thực hiện.
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2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:
- Hoàn chỉnh đầy đủ, chính xác nội dung cấu thành thủ tục hành chính, cập
nhật lên Trang thông tin điện tử của Sở; đồng thời, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân
dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông (kèm bản mềm đến địa chỉ email:
congpc2@quangnam.gov.vn và binhtt@quangnam.gov.vn), Trung tâm Phục vụ
hành chính công Quảng Nam chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định
này có hiệu lực để đăng tải công khai và niêm yết dữ liệu đúng theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải
quyết thủ tục hành chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để thiết
lập quy trình điện tử lên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử cấp tỉnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Sửa đổi, bổ sung 02 thủ tục hành chính cấp tỉnh tại số thứ tự 01, 02, Mục
III, Phần A Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày
25/10/2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao
động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Bộ LĐ-TB&XH;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo CCHC&CĐS tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Trung tâm PV HCC Quảng Nam;
- Trung tâm QTI Quảng Nam;
- CVP; PCVP- Lê Ngọc Quảng;
- Lưu: VT, KGVX, NCKS.
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