
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LAM SƠN

Số:           /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Lam Sơn, ngày 28 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc công bố công khai danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực 
Lao động - Thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã 

Thực hiện Quyết định số 3102/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và xã hội.

UBND xã Lam Sơn thông báo về việc niêm yết công khai 18 thủ tục hành chính 
chuẩn hóa lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết 
của cấp xã cụ thể như sau:

I. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 
(1). Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình.
(2). Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Quyết định số 

656/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
II. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 
(3). Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn 

cảnh khó khăn. 
(4). Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật.
(5). Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. 
(6). Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng. 
(7). Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh.

(8). Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. 
(9). Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội. 
(10). Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở. 
 III. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 
(11). Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị 

thăm viếng mộ liệt sĩ. 
(12). Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. 
IV. LĨNH VỰC TRẺ EM 



(13). Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em 
khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em.

(14). Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em.
(1)5. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có 

nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 
(16). Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại 

diện gia đình nhận chăm sóc thay.
(17). Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại 

diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em.
(18). Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến 

cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.
Giao cho công chức Văn hóa phụ trách lao động thương binh và xã hội rà soát 

niêm yết công khai quy trình giải quyết 18 TTHC thuộc thẩm quyền theo quy định.
Vậy UBND xã Lam Sơn thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết để thuận 

tiện trong giao dịch./.

Nơi nhận:                            
- UBND huyện Thanh Miện;
- Thường trực Đảng ủy;
- TT HĐND, LĐ UBND xã;
- Cán bộ, công chức chuyên môn;
- Trang TTĐT xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trương Mậu Nhân
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