
UỶ BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN MƯỜNG ẢNG 

–––––––––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Số:          /UBND-VP 
V/v công khai TTHC trong thực 

hiện các chính sách hỗ trợ người 

lao động và người sử dụng lao động 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 

tại Quyết định số 1252/QĐ-UBND 

ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh 

Mường Ảng, ngày       tháng      năm 2021 

 

                   Kính gửi:  

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 
 

Ngày 29/7/2021 UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 

1360/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ trong thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên. (nội dung 

Quyết định được đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ: 

http://muongang.dienbien.gov.vn - mục Thông báo). 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định của UBND tỉnh trên địa 

bàn huyện, UBND huyện yêu cầu phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các 

cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn phổ biến, tuyên truyền tới toàn thể cán 

bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn biết khai thác thông tin về các 

TTHC trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ: 

dichvucong.dienbien.gov.vn/thủ tục hành chính/nhập tên hoặc số hồ sơ 

TTHC/tìm kiếm (hoặc tra cứu trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: 

Dichvucong.gov.vn/thủ tục hành chính/thủ tục hành chính/tìm kiếm nâng 

cao/tích vào ô tỉnh, thành phố/nhập UBND tỉnh Điện Biên vào phần cơ quan 

thực hiện/nhập tên TTHC hoặc số hồ sơ TTHC/tìm kiếm)/tích vào TTHC đã tìm 

thấy/in thủ tục hành chính, niêm yết, công khai tại nơi làm việc theo quy định. 

Thừa lệnh UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo để 

các cơ quan, đơn vị biết và tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, BPTNTKQ. 

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Duy Hải 
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