
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

  Số:       /TB-SLĐTBXH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Sóc Trăng, ngày       tháng     năm 2021 

                         

THÔNG BÁO  

Về việc triển khai ứng dụng mã QR code truy cập tìm hiểu thông tin  

và thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết  

của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng     

 

Thực hiện Công văn số 2165/UBND-TH ngày 24/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về tăng cường giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, 

Nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị được nhanh chóng và thuận lợi, Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo triển khai ứng dụng quét mã Quick 

Response (QR code) để truy cập tìm hiểu thông tin, tra cứu đối với thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối 

với 06 thủ tục hành chính (mức độ 4), thường xuyên có phát sinh hồ sơ tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau: 

- Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp. 

- Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 

- Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ 

trần. 

- Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 

- Cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

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

Việt Nam. 

(Đính kèm danh mục mã QR TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến).  

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo đến các tổ chức, cá nhân 

được biết./ 

 
Nơi nhận: 
- UBND các huyện/TX/TP; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công; 

- Các cá nhân, doanh nghiệp; 

- Các phòng: LĐ-TL-BHXH;  

   VL-ATLĐ; NCC; 

- Cổng Thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT.  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Mã Chí Thanh 

                                                                                      



DANH MỤC MÃ QR TTHC CUNG CẤP  

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN  

 (Kèm theo Thông báo số               /TB-SLĐTBXH ngày      /11/2021 

 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) 

 
 

STT Tên TTHC Mã QR 

1 
Đăng ký nội quy lao động của doanh 

nghiệp 

  

2 

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu 

đãi đối với người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

  

3 

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần 

khi người có công với cách mạng từ 

trần 

  



4 
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng 

liệt sĩ 

  

5 
Cấp giấy phép cho người lao động 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

  

6 

Cấp lại giấy phép lao động cho người 

lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam 
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