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QƯYÉT ĐỊNH
V ề việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa
m vi chức năng quản lý của Ngành Nội vụ tỉnh Hậu G ian g
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ĐEN N(Ịầy...LÌ74--^ÌHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
Chuyẽn:~.í£Ố.~ĨỈS^/-~-~-~

Ltfohôsơ:..........-—— — T.uật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 n ăm 2015;
_
*Cãn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến
kiêm soát
thủ hành chính;
___.ục
Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính v à báo cáo
về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 631/QĐ-BNV ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng
quản lý của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-BNV ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng
quản lý của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 580/QĐ-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng
quản lý của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng
quản iý của Bộ Nội vụ về lĩnh vực tố chức phi chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-BNV ngày 07 tháng 8 năm 2015 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ vê
về việc công bô
bố thủ tục hhành chính thuộc phạm vi chức năng
quản lý của Bộ Nội vụ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính (TTHC)
thuộc phạm VI chức năng quản lý của Ngành Nội vụ tỉnh Hậu Giang.

(Đính kèm Danh mục và nội dung TTHC)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký v à thay thế
Quyết định 1818/QĐ-ƯBND ngày 22/12/2014 về việc công bố bộ thủ tụ c hành
chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang, Q uyết định số
408/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch ủ y ban nhân tỉnh Hậu
Giang về việc công bố các thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bố sung th u ộ c thẩm
quyền giải quyết của Sở Nội tỉnh Hậu Giang.
Điều 3. Giao các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Sở Nội vụ có trách nhiệm đăng tải các TTHC tại Điều 1 Q u y ết định
này lên Trang thông tin điện tử và niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và T rả kết quả
của đơn vị.
2. Sở Tư pháp có trách nhiệm đề nghị Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng Chính phủ cho nhập các thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này
vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính.
3. Văn phòng ƯBND tỉnh chịu trách nhiệm cập nhật thủ tục hành chính tại
Điều 1 Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính dùng chung 03 cấp
của tỉnh và đăng tải lên cổng thông tin điện tử tỉnh.
4 Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch ƯBND cấp huyện và cấp x ã có trách
nhiệm cập nhật, niêm yết thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết đ ịn h này tại
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị theo đúng quy định.
Điều 4. Chánh Văn phòng ủ y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc S ở Nội vụ,
Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch U B N D cấp
huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.

.

Nơi nhận: í /
- VPCP (Cục Kiểm soát TTHC);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
Tên thủ tuc hành chính
Stt
Lĩnh vực
Cơ quan th ự c hiên
I. Thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập, tồ chức lại, giải thể đơ n vị sự
nghiệp công lập
Thủ tục thâm định việc Tô chức hành chính,
Sở Nội vụ
thành lậ]Dđơn vị sự nghiệp
đơn vị sự nghiệp
1
công lập
công lập
Thủ tục thâm định việc tô Tô chức hành chính,
Sở Nội vụ
2
đơn vị sự nghiệp
chức lại đơn vị sự nghiệp
công lập
công lập
Tô chức hành chính,
Thẩm định việc giải thể
Sở Nội vụ
3
đơn vị sự nghiệp
đơn vị sự nghiệp công lập
công lập
II. Thủ tục hành chính lĩnh vực tô chửc phi chính phủ
Sở quản lý n h à nước
về ngành, lĩnh vực
Quản lý nhà nước
Thủ tục công nhận ban
1
chuyên ngành
chính mà hội dự kiến
vận động thành lập hội
hoạt động
Quản lý nhà nước
Sở Nội v ụ
2
Thủ tục thành lập hội
vê hội
Quản lý nhà nước
Thủ tục phê duyệt điêu lệ
Sở Nội vụ
3
ve hoi
hôi
Quản lý nhà nước
Thủ tục chia, tách; sáp
Sở Nội vụ
4
vê hội
nhập; họp nhất hội
Quản lý nhà nước
5
Sở Nội vụ
Thủ tục đổi tên hội
vê hội
Quản lý nhà nước
Sở Nội vụ
6
Thủ tục hội tự giải thể
vê hội
Thủ tục báo cáo tổ chức
Quản lý nhà nước
Sở Nội vụ
7
đại hội nhiệm kỳ, đại hội
vê hội
bất thường của hội
Quản lý nhà nước
Thủ tục cho phép hội đặt
Sở Nội vụ
8
vê hội
văn phọng đại diện
Thủ tụb cấp giấy phép Quản lý nhà nước vê
Sở Nội vụ
quỹ xã hội, quỹ từ
9
thành lập và công nhận
thiên
điêu lệ quỹ
Thủ tụd công nhận quỹ đủ
Quản lý nhà nước về
điều kiện hoạt động và
Sở Nội vụ
quỹ xã hội, quỹ từ
10
công nhận thành viên Hội
thiện
đồng quản lý quỹ
Sở Nôi vu
11
Thủ tục công nhận thay Quản lý nhà nước vê
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đôi, bô sung thành viên
Hội đồng quản lý quỹ
Thủ tục thay đôi giây phép
thành lập và công nhận
điều lệ (sửa đối, bố sung)
quỹ
Thủ tục câp lại giây phép
thành lập và công nhận
điều lệ quỹ
Thủ tục cho phép quỹ hoạt
động trở lại sau khi bị tạm
đình chỉ hoạt động

quỹ xã hội, quỹ từ
thiên
Quản lý nhà nước về
quỹ xã hội, quỹ từ
thiện

Quan lv nhà nước vê
quỹ xã hội, quỹ từ
13
thiên
Quản lý nhà nước vê
14
quỹ xã hội, quỹ từ
thiện
Quản lý nhà nước vê
Thủ tục hợp nhất, sáp
15
quỹ xã hội, quỹ từ
nhập, chia, tách quỹ
thiên
Quản lý nhà nước vê
16
Thủ tục đổi tên quỹ
quỷ xã hội, quỹ từ
thiện
Quản lý nhà nước vê
17
quỹ xã hội, quỹ từ
Thủ tục quỹ tự giải thể
thiện
III. Thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức

Sở N ội vụ

Sở N ội v ụ

Sở N ội v ụ

Sở N ội vụ

Sở N ội vụ

Sở Nội v ụ

1

Thủ tục thi tuyển công
chức

Công chức

Sở Nội v ụ

2

Thủ tục xét tuyển công
chức

Công chức

Sở Nội vụ

3

Thủ tục tiếp nhận các
trường hợp đặc biệt trong
tuyển dụng công chức

Công chức

Sở Nội vụ

4

Thủ tục thi nâng ngạch
công chức

Công chức

Sở Nội vụ

5

Thủ tục xếp ngạch, bậc
lương đối với trường hợp
đã có thời gian công tác có
đóng bảo hiểm xã hội bắt
buộc khi được tuyển dụng

Công chức

Sở Nội vụ

6

Thủ tục xét chuyển cán
bộ, công chức cấp xã
thành công chức từ cấp
huyện trở lên

Công chức

Sở Nội vụ

7

Thủ tục thăng hạng chức

Viên chức

Sở Nội vụ
2

danh ng lê nghiệp đôi với
viên chú c
8

Thủ tục thi tuyển viên
chức

Viên chức

Sở Nội vụ

9

Thủ tục xét tuyển viên
chức

Viên chức

Sở Nội vụ

Thủ tục xét tuyển đăc cách
Viên chức
viên chú C
IV. Thủ tục hành chính lĩnh vực công tác thanh niên
10

Sở Nội vụ

1

Thủ tục thành lập tổ chức
thanh nilên xung phong ở
cấp tỉnh

Quản lý nhà nước về
công tác thanh niên

Sở Nội vụ

2.

Thủ tục giải thể tổ chức
thanh niên xung phong ở
cấp tỉnh

Quản lý nhà nước về
công tác thanh niên

Sở Nội vụ

Thủ tục xác nhận phiên
Quản lý nhà nước về
hiệu thanh niên xung
3.
công tác thanh niên
phong q cấp tỉnh
V. Thủ tục hành chính lĩnh vực tôn giáo

1

Thủ tục chấp thuận việc tổ
chức các lễ hội tín ngưỡng
quy định tại khoản 2 Điều
4
Nghị
định
số
92/2012/NĐ-CP ’

2

Thủ tục đăng ký hoạt động
tôn giáo cho tổ chức có
phạm vi hoạt động chủ
yếu ở một tỉnh, thành phố
trực thuọc Trung ương

3

Thủ tục công nhận tổ chức
tôn giáo có phạm vi hoạt
động chủ yếu trong một
tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương

4

Thủ tục thành lập tổ chức
tôn giá 0 cơ sở đối với
trường hợp quy định tại
khoản 2, Điều 17 Pháp
lênh tín ngưỡng, tôn giáo.

Tôn giáo

np /V

• r

rp A

• r

Tôn giáo

Sở Nội vụ

Sở Nội vụ
(Ban Tôn giáo)

Sở Nội vụ
(Ban Tôn giáo)

Tôn giáo

Sở Nội vụ
(Ban Tôn giáo)

Tôn giáo

Sở Nội vụ
(Ban Tôn giáo)

5

Thủ tục chia, tách, sáp
nhập, hợp nhất tổ chức tôn
giáo cơ sở đối với trường
hợp quy định tại khoản 2,
Điều 17 Pháp lệnh tín
ngưỡng, tôn giáo.

Tôn giáo

Sở Nội vụ
(Ban Tôn giáo)

6

Thủ tục đăng ký cho hội
đoàn tôn giáo có phạm vi
hoạt động ở nhiều huyện,
quận, thị xã, thành phố
trong một tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương

Tôn giáo

Sở Nội vụ
(Ban Tôn giáo)

7

Thủ tục đăng ký cho dòng
tu, tu viện hoặc các tổ
chức tu hành tập thể khác
có phạm vi hoạt động ở
nhiều huyện, quận, thị xã,
thành phố trong một tỉnh,
thành phố trực thuộc
Trung ương

TCr± giáo

Sở Nội vụ
(Ban Tôn giáo)

8

Thủ tục chấp thuận việc
mở lớp bồi dưỡng những
người chuyên hoạt động
tôn giáo

Tôn giáo

Sở Nội vụ
(Iỉan Tôn giáo)

9

Thủ tục đăng ký người
được phong chức, phong
phẩm, bổ nhiệm, bầu cử,
suy cử theo quy định tại
khoản 2 Điều 19 Nghị
đinh số 92/2012/NĐ-CP

Tôn giáo

Sở Nội vụ
(I3an Tôn giáo)

10

Thủ tục thông báo cách
chức, bãi nhiệm chức sắc
trong tôn giáo thuộc
trường họp quy định tại
khoản 2, Điều 19, Nghị
định số 92/2012/NĐ- CP

Tôn giáo

Sở Nội vụ
(I3an Tôn giáo)

11

Thủ tục đăng ký thuyên
chuyển nơi hoạt động tôn
giáo của chức sắc, nhà tu
hành vi phạm pháp luật về
tôn giáo

Tôn giáo

Sở Nội vụ
0 3 an Tôn giáo)

4

12

Thủ tục chấp thuận hoạt
động :ôn giáo ngoài
chương trình đăng ký hàng
năm có ĩự tham gia của tín
đồ ngoà i huyện, quận, thị
xã, thàn h phố thuộc tỉnh
hoặc ng<Dài tỉnh

Tôn giáo

Sở Nội vụ
(Ban Tôn giáo)

13

Thủ tụ : chấp thuận tổ
chức 1].ội nghị thường
niên, ầz i hội của tổ chức
tôn giác ' không thuộc quy
định tại Điều 29 Nghị định
so 92/2cH2/NĐ-CP

Tôn giáo

Sở Nội vụ
(Ban Tôn giáo)

14

Thủ tụ c đăng ký hiến
chương, điều lệ sửa đối
của tổ <:hức tôn giáo quy
định tại Điều 28, Điều 29
Nghị Ctịnh 92/2012/NĐCP. ’

Tôn giáo

Sở Nội vụ
(Ban Tôn giáo)

Thủ tục chấp thuận việc tổ
chức cu ộc lễ diễn ra ngoài
cơ sở tc>n giáo có sự tham
gia của tín đồ đến từ nhiều
huyện, quận, thị xã, thành
pho thiaộc tỉnh hoặc từ
nhiều tỉ nh, thành phố trực
thuôc T rung ương

Tôn giáo

Sở Nội vụ
(Ban Tôn giáo)

16

Thủ tục chấp thuận việc tổ
chức quyên góp của cơ sở
tín ngưỡng, tổ chức tôn
giáo vượt ra ngoài phạm
vi một Ểiuyện

Tôn giáo

Sở Nội vụ
(Ban Tôn giáo)

17

Thủ tục chấp thuận sinh
hoạt tôn giáo của người
nước ngoài tại cơ sở tôn
giáo hợp pháp ở Việt Nam

Tôn giáo

Sở Nội vụ
(Ban Tôn giáo)

15

5

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
Cơ quan thự c hiện
Lĩnh vưc
Tên thủ tuc hành chính
stt
I. Thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập, tô chức lại, giả i thê đ on vị sự
nghiệp công lập
ỦM ban nhân dân
Tô chức hành chính,
Thủ tục thâm định việc
1
huyện
đơn vị sự nghiệp
thành lập đơn vị sự nghiệp
(Phòng N ội vụ)
công lập
công lập
ỦY ban nhân dân
Tô chức hành chính,
Thủ tục thâm định việc tô
2
chức lại đơn vị sự nghiệp
huyện
đơn vị sự nghiệp
(Phòng N ội vụ)
công lập
công lập
ủ ý ban nhân dân
Tô chức hành chính,
Thấm định việc giải thể
3
đơn vị sự nghiệp
huyện
đơn vị sự nghiệp công lập
công lập
(Phòng Nội vụ)
II. Thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức phỉ chính phủ
1

Thủ tục công nhận ban
vận động thành lập hội

Quản lý nhà nước
chuyên ngành

2

Thủ tục thành lập hội

Quản lỵ nhà nước
vê hội

3

Thủ tuc phê duyêt điều lê
hội

Quản lý nhà nước
vê hội

4

Thủ tục chia, tách; sáp
nhập; hợp nhất hội

Quản lý nhà nước
vê hội

5

Thủ tục đổi tên hội

Quản lý nhà nước
À
vê hội

6

Thủ tục hội tự giải thể

Quản lý nhà nước
về hội

7

8
9

A

À

A
/\

1

1

1

1

/\ •

/V •

/\ •

A •

Thủ tục báo cáo tô chức
Quản lý nhà nước
đại hội nhiệm kỳ, đại hội
vê hội
bât thường của hội
Thủ tục câp giây phép Quản lý nhà nước
thành lập và công nhận về quỹ xã hội, quỹ
điêu lệ quỹ
từ thiện
Thủ tục công nhận quỹ đủ Quản lý nhà nước vê
điều kiện hoạt động và
quỹ xã hội, quỹ từ
A

1

A •

Sở quản lý n h à nước
về ngành, lĩnh vực
chính mà hội dự kiến
hoạt động
Ujĩ ban nhân dân
huyện
(I ‘hòng N ội vụ)
U)ĩ ban nhân dân
huyện
^
ò
n
g N ội vụ)
(I
Uy ban nhân dân
huyện
(Phòng N ội vụ)
Ưy ban nhân dân câp
huyện
(Phòng N ội vụ)
ứ y ban nhân dân
huyện
(Phòng N ội vụ)
ư y ban nhân dân
huyện
(Phòng N ội vụ)
ủ ỹ ban nhân dân
huyện
(Phòng Nội vụ)
Uy ban nhân dân
huyện
6

10

11

12

13

í4

công nhận thành viên Hội
đồng quản lý quỹ
Thủ tục công nhận thay
đổi, bổ sung thành viên
Hội đồn g quản lý quỹ
Thủ tục thay đôi giây phép
thành líìp và công nhận
điều lệ sửa đổi, bổ sung)
quỹ
Thủ tục câp lại giây phép
thành líạp và công nhận
điều lệ c[Uỹ
Thủ tục cho phép quỹ hoạt
động trc rlại sau khi bị tạm
đình chỉ hoạt động
Thủ tụ : hợp nhất, sáp
nhập, ch la, tách quỹ

thiện

(Phòng N ộ i vụ)

Quản lý nhà nước
về quỹ xã hội, quỹ từ
thiện

Uy ban n h ân dân
huyện
(Phòng N ộ i vụ)

Quản lý nhà nước về
quỹ xã hội, quỹ từ
thiện

ủ y ban nhân dân
huyện
(Phòng N ộ i vụ)

Quản lý nhà nước vê
quỹ xã hội, quỹ từ
thiện
Quản lý nhà nước vê
quỹ xã hội, quỹ từ
thiện

Uy ban n hân dân
huyện
(Phòng N ộ i vụ)
Uy ban nhân dân
huyện
(Phòng N ộ i vụ)
Uy ban nhân dân
huyện
(Phòng N ộ i vụ)
Uy ban nhân dân
huyện
(Phòng N ội vụ)
Uy ban nhân dân
huyện
(Phòng N ội vụ)

Quản lý nhà nước về
quỹ xã hội,

Quản lý nhà nước vê
quỹ xã hội, quỹ từ
15
thiện
Quản lý nhà nước vê
quỹ
tự
giải
thể
Thủ
tục
quỹ xã hội, quỹ từ
16
thiện
III. T lủ tục hánh chính lĩnh vực tôn giáo
Thủ tục đổi tên quỹ

1

Thủ tục đăng ký cho hội
đoàn tôn giáo có phạm vi
hoạt động trong một
huyện, quận, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh

Tôn giáo

Phòng N ội vụ

2

Thủ tục đăng ký cho dòng
tu, tu viện hoặc các tố
chức tu hành tập thể khác
có phạm vi hoạt động
trong một huyện, quận, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh

Tôn giáo

Phòng N ội vụ

3

Thủ tục thông báo thuyên
chuyển nơi hoạt động tôn
giáo của chức sắc, nhà tu
hành

4

Thủ tụ c đăng ký thuyên
chuyển nơi hoạt động tôn

r p /\

• r

Tôn giáo

Phòng N ội vụ

Tôn giáo

Phòng Nội vụ
7

giáo của chức săc, nhà tu
hành

5

Thủ tục chấp thuận hoạt
động tôn giáo ngoài
chương trình đăng ký hàng
năm có sự tham gia của tín
đồ trong huyện, quận, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh

6

Thủ tục chấp thuận tổ
chức hội nghị thường
niên, đại hội của tổ chức
tôn giáo cơ sở

Tôn giáo

nr» A

F‘hòng N ộ i vụ

• r

Tôn giáo

F^òng N ộ i vụ

7

Thủ tục chấp thuận việc tồ
chức cuộc lễ diễn ra ngoài
cơ sở tôn giáo có sự tham
gia của tín đồ trong phạm
vi một huyện, quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh

Tôn giáo

I}hòng N ội vụ

8

Thủ tục chấp thuận việc
giảng đạo, truyền đạo của
chức sắc, nhà tu hành
ngoài cơ sở tôn giáo

Tôn giáo

9

Thủ tục chấp thuận việc tổ
chức quyên góp của cơ sở
tín ngưỡng, tổ chức tôn
giáo vượt ra ngoài phạm
vi một xã nhưng trong
phạm vi một huyện

n r /\

I5hòng N ội vụ

• r

Ton giáo

]Dhòng N ội vụ

c . THỦ TIỰC HÀNH CHÍNH CẮP XÃ
Stt Tên Thủ tục hành chính
•

Lĩnh vưc
-----

--------------------------------------------------------■

Cơ quan th ự c hiên

Thủ tục hành ẹhính lĩnh vực Tôn giáo
1

Thủ tục t hông báo người đại
diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín
nơưỡng

2

Thủ tục th ông báo dự kiến hoạt
động tín ngưỡng diễn ra vào
năm sau ta i cơ sở tín ngưỡng

3

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn
giáo

4

Thủ tục đăng ký chương trình
hoạt động tôn giáo hàng năm
của tổ chực tôn giáo cơ sở

5

Thủ tục đăng ký người vào tu

r p /\

• r

rp A

• r

UBND cấp xã

r p /V

Tôn giáo

• r

ƯBND cấp xã

Tôn giáo

UBND cấp xã

Tôn giáo

Tôn giáo

np /V

• r

ƯBND cấp xã

Tôn giáo

ƯBND cấp xã

6

Thủ tục tl lông báo về việc sửa
chữa, cải tạo, nâng cấp công
trình tín n gưỡng, công trình tôn
giáo khôn g phải xin cấp giấy
phép xây Clựng

Tôn giáo

ƯBND cấp xã

7

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức
quyên góp của cơ sở tín
ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong
phạm vi một xã

Tôn giáo

UBND cấp xã

9

