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ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 138/QĐ-UBND                                 Lâm Đồng, ngày 18 tháng  01 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung  

lĩnh vực người có công thực hiện liên thông cấp tỉnh, cấp huyện  

và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

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 năm 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 2143/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1247/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phân cấp giải quyết một số thủ 

tục hành chính thuộc lĩnh vực người có công với cách mạng cho UBND các huyện, 

thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực người có công thực hiện liên thông cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau: 

Thay thế 04 thủ tục hành chính thực hiện liên thông cấp huyện, cấp xã (số thứ 

tự 23, 24 Mục II, Phần B và số thứ tự 29, 30 Mục II, Phần C) tại danh mục được ban 

hành kèm theo Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lâm Đồng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động-

Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Trần Văn Hiệp 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CẤP TỈNH,  

CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG 

(Kèm theo Quyết định số 138 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2021  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

 (Thay thế 04 thủ tục hành chính (số thứ tự: 23, 24 Mục II, Phần B và số thứ tự 

29, 30 Mục II, Phần C) ban hành tại danh mục kèm theo Quyết định số 1194/QĐ-

UBND). 

STT 
Số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm/cách 

thức thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

1 1.002252 

Hưởng mai 

táng phí, trợ 

cấp một lần khi 

người có công 

với cách mạng 

từ trần. 

- UBND cấp xã: 

05 ngày làm 

việc 

- Phòng Lao 

động-TB&XH 

cấp huyện: 10 

ngày làm việc 

- Sở Lao động-

TB&XH: 10 

ngày làm việc 

- Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của UBND 

cấp xã. 

- Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của UBND 

cấp huyện. 

- Trung tâm 

Phục vụ HCC 

tỉnh. 

Không 

- Nghị định số 

31/2013/NĐ-CP ngày 

09/4/2013 Quy định 

chi tiết, hướng dẫn thi 

hành một số điều của 

Pháp lệnh ưu đãi người 

có công với cách 

mạng; 

- Thông tư số 

05/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 

15/5/2013 Hướng dẫn 

về thủ tục lập hồ sơ, 

quản lý hồ sơ, thực 

hiện chế độ ưu đãi 

người có công với cách 

mạng và thân nhân; 

- Quyết định số 

2143/QĐ-UBND ngày 

30/9/2020 của UBND 

tỉnh Lâm Đồng về việc 

thu hồi và hủy bỏ 

Quyết định số 

1247/QĐ-UBND ngày 

28/6/2013 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lâm Đồng 

phân cấp giải quyết 

một số TTHC thuộc 

lĩnh vực người có công 

với cách mạng cho 

UBND các huyện, 

thành phố Đà Lạt, Bảo 

Lộc. 
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STT 
Số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm/cách 

thức thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

2 1.002271 

Giải quyết trợ 

cấp tiền tuất 

hàng tháng cho 

thân nhân khi 

người có công 

từ trần 

- UBND cấp xã: 

05 ngày làm việc 

- Phòng Lao 

động-TB&XH 

cấp huyện: 10 

ngày làm việc 

- Sở Lao động-

TB&XH: 10 ngày 

làm việc 

- Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của UBND 

cấp xã. 

- Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của UBND 

cấp huyện. 

- Trung tâm 

Phục vụ HCC 

tỉnh. 

Không 

- Nghị định 

31/2013/NĐ-CP; 

- Thông tư số 

05/2013/TT-

BLĐTBXH; 

- Quyết định số 

2143/QĐ-UBND. 
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