
 

 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ LAO ĐỘNG – THƢƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số:                /TB-SLĐTBXH       Khánh Hòa, ngày    tháng 8  năm 2018 
  

THÔNG BÁO 

Về việc tra cứu thông tin Thủ tục hành chính và cung cấp  

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở Lao động-Thƣơng  

binh và Xã hội trên trang Trung tâm Dịch vụ hành chính 

 công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa  

Triển khai theo tiến độ Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ hành chính công 

trực tuyến tỉnh Khánh Hòa ban hành theo Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 

08/02/2017 của UBND tỉnh, theo đó, từ ngày 13/8/2018 trên trang Trung tâm 

Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa, công dân, tổ chức có thể tra 

cứu thông tin về Thủ tục hành chính của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 

đồng thời Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp nhận và giải quyết 08 thủ tục 

hành chính trực tuyến mức độ 3 thuộc các lĩnh vực: Việc làm, Người có công, An 

toàn lao động, Lao động (danh mục cụ thể theo Phụ lục kèm theo), cho phép 

người sử dụng điền và gửi trực tuyến các biểu mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức 

cung cấp dịch vụ và được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí 

(nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp 

dịch vụ. 

Về cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ 

hành công trực tuyến mức độ 3 có thể gửi hồ sơ trực tuyến qua mạng Internet 

đến Sở Lao động-Thương binh và Xã hội theo quy trình sau: Truy cập trang 

Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa 

(http://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn), chuyên mục “Bộ phận một cửa 

trực tuyến” để tìm hiểu và đăng ký thực hiện thủ tục. 

Trong quá trình sử dụng, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có ý kiến 

đóng góp xin vui lòng gửi về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội theo địa chỉ: 

Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(số điện thoại: 058.3822 704) hoặc địa chỉ thư điện tử: 

vp.sldtbxhkhanhhoa.gov.vn. 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trân trọng giới thiệu “Trang Trung 

tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa” để Quý cơ quan, tổ 

chức và cá nhân được biết và thực hiện ./. 

Nơi nhận: 

- Các Sở, ban, ngành (VBĐT); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (VBĐT); 

- Trang thông tin điện tử Sở;  

- Báo Khánh Hòa, Đài KTV Khánh Hòa; 

- Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực   

thuộc Sở (VBĐT); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Danh 
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PHỤ LỤC:  
DANH MỤC DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 

(Kèm theo Thông báo số:        ngày     /8/2018 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ) 
 

 
 

STT TÊN DỊCH VỤ ĐỊA CHỈ CUNG CÁP 
ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ 

THỰC HIỆN 

I LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

1 Xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp phép lao 

động 

http://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội 

2 Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam 

http://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội 

3 Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam 

http://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội 

II LĨNH VỰC NGƢỜI CÓ CÔNG 

 

4 
Thủ tục giải quyết chế độ điều dưỡng với người có công với 

cách mạng 
http://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn 

Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội 

5 Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công http://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn 
Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội 
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STT TÊN DỊCH VỤ ĐỊA CHỈ CUNG CÁP 
ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ 

THỰC HIỆN 

III LĨNH VỰC LAO ĐỘNG 

6  Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp http://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn 
Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội 

7  Đăng ký nội quy lao động tập thể http://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn 
Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội 

IV LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG 

8 
 Khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị vật tư có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 
http://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn 

Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội 
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