
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CÔN ĐẢO 

 
  

Số:         /UBND-NVLĐTB&XH 
 

V/v triển khai Danh mục các thủ tục 

hành chính cắt giảm thời gian giải 

quyết so với quy định hiện hành 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội 

tỉnh 
 
 

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

                
 

Côn Đảo,  ngày       tháng       năm 2022 

       Kính gửi: Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội 

 

Căn cứ Công văn số 1499/SLĐTBXH-VP ngày 22/4/2022 của Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai Quyết định của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính cắt giảm thời gian 

giải quyết so với quy định;  

Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã 

hội chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện các thủ tục hành chính cắt 

giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh 

công bố tại Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 theo thời gian quy 

định./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;            

- Cổng thông tin điện tử huyện;                                                                                          
- Lưu: VT, NVLĐTB&XH. 
Phuc-CCHC 
 
 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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