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Số:            /VPUB-KSTT 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên,  ngày     tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi:        

 

  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn. 

 

Ngày 19 tháng 8 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 

Quyết định số 1493/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành lĩnh vực Phòng chống thiên tai, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực 

Bảo vệ thực vật, Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên. Đến nay, việc nhập, đăng tải 

công khai dữ liệu 02 TTHC tại quyết định công bố nêu trên vào Cơ sở dữ liệu 

thủ tục hành chính đã hoàn thành, cụ thể:  

1. TTHC công khai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 

STT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 

1 1.010091.000.00.00.H18 Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho 

lực lượng xung kích phòng chống thiên tai 

cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. 

2 1.010092.000.00.00.H18 Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp 

tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% 

trở lên) cho lực lượng xung kích phòng 

chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo 

hiểm xã hội. 

2. Văn phòng UBND tỉnh đề nghị 

- Sở Thông tin và Truyền thông kết nối, tích hợp, công khai dữ liệu TTHC 

nêu trên từ Cổng dịch vụ công quốc gia để đăng tải công khai trên Cổng dịch vụ 

công trực tuyến của tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tra cứu, 

thực hiện. 

- UBND các xã, phường, thị trấn khai thác thông tin  TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết 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/ tích vào TTHC đã tìm thấy (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 

https://dichvucong.dienbien.gov.vn/tra%20cứu%20thủ%20tục%20hành%20chính/%20cơ%20quan%20thực%20hiện/chọn%20tên%20cơ%20quan/nhập%20tên%20hoặc%20số%20hồ%20sơ%20TTHC/tích%20vào%20TTHC%20đã%20tìm%20thấy%20in%20TTHC,%20niêm%20yết,%20công%20khai%20tại%20trụ%20sở%20cơ%20quan,%20đơn%20vị%20theo%20quy%20định
https://dichvucong.dienbien.gov.vn/tra%20cứu%20thủ%20tục%20hành%20chính/%20cơ%20quan%20thực%20hiện/chọn%20tên%20cơ%20quan/nhập%20tên%20hoặc%20số%20hồ%20sơ%20TTHC/tích%20vào%20TTHC%20đã%20tìm%20thấy%20in%20TTHC,%20niêm%20yết,%20công%20khai%20tại%20trụ%20sở%20cơ%20quan,%20đơn%20vị%20theo%20quy%20định


2 

 

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) in TTHC, 

niêm yết, công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị theo quy định. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, KSTT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
Lê Thanh Bình 
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