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QUYẾT ĐỊNH
Sỏ NỘI VU TỈNH HẬU
A/

SftL......

CHỦ TỊCH ƯBND TỈNH HẬU GIANG
Lưa hô sơ:..

---- ——Can cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghf 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
kiểm soát thủ tục hành chính;
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 và báo cáo
về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,
QƯYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính (TTHC)
mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang.
(Đính kèm Danh mục và nội dung cụ thể của từng thủ tục)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Giao Giám đốc sở, ngành tỉnh, các đơn vị có liên quan và Chủ tịch
ƯBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể như sau:
1. Sở Nội vụ có trách nhiệm đăng tải các TTHC tại Điều 1 Quyết định này
lên Trang thông tin điện tử và niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
của đơn vị.
2. Sở Tư pháp có trách nhiệm đề nghị Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
- Bộ Tư pháp 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 cập nhật TTHC 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.
Chủ tịch ƯBND cấp huyện và cấp xã có trách nhiệm cập nhật, niêm yết
thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả của đơn vị.
Thời hạn cập nhật thủ tục hành chíah chậm nhất không quá 10 ngày kể từ
ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng ủ y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ,
Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành tỉnh; Chủ tịch ƯBND huyện,
thị xã, thành phố; Chủ tịch ƯBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này .ly,

Lữ Văn Hùng
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẢM QUYÈN GIẢI QƯYÉT
CỦA SỎ NỘI VỤ TỈNH HẬU GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 408 /QĐ-ƯBND ngày 21 tháng 3 năm 2016
của C M tịch Úy ban nhãn dãn tỉnh Hậu Giang)
PH ẦNI
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền
giải quyết của Sở Nội vụ:
1

STI
Tên thủ tục hành chính
I. Lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ
1 Thủi:ục thâm tra tài liệu hêt giá trị
2 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả phòng đọc
3 Thủ tục câp bản sao và chứng thực lun trữ
4 Thủ tục câp, câp lại Chứng chỉ hành nghê lưu trữ
II. Lĩnh vực Tôn giáo
Thủ tục thành lập tô chức tôn giáo cơ sở đôi với các trường hợp quy định
1
tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
III. Lĩnh vực đào tạo - bôi dưỡng
1 Thủ tục mở các lóp đào tạo, bôi dưỡng tại tỉnh
IV. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
1 Thủ tục Khen thưởng danh hiệu Anh hùng lao động cho tập thê và cá nhân
Thủ tục Khen thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh
2
hùng”
Thủ tục Khen thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho cá nhân về
3
thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
Thủ tục Khen thưởng Huân chương cho tập thế và cá nhân về thành tích
4
thực hiện nhiệm vụ chính trị
Thủ tục Khen thưởng Huân chưcmg cho tập thể và cá nhân có quá trình cống
5
liến
rhủ tục Khen thưởng Huân chương cho tập thê và cá nhân vê thành tích đột
6
•cuất
"hủ tục Khen thưởng Huân chương cho tập thê và cá nhân người nước
7
rÌgoài, người Việt Nam ở nước ngoài
"hủ tục Khen thưởng Băng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thê và cá
8
rLhân về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
"hủ tục Khen thưởng Băng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thê và cá
9 ihân về thành tích đột xuất

10
11
12
13
14
15

Thủ tục Khen thưởng Băng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thê và cá
nhân người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài
Thủ tục Khen thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thê vê thành tích
thưc hiên nhiêm vu chính tri
Thủ tục Khen thưởng Băng khen của Chủ tịch ƯBND tỉnh Hậu Giang cho cá
nhân về thành tích kháng chiến
Thủ tục Khen thưởng Băng khen của Chủ tịch ƯBND tỉnh Hậu Giang cho
tập thể và cá nhân về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
Thủ tục Khen thưởng Băng khen của Chủ tịch ƯBND tỉnh Hậu Giang cho
tập thể và cá nhân về thành tích đột xuất
Thủ tục Khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch ƯBND tỉnh Hậu Giang cho
tập thể và cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài

16

Thủ tục Khen thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua tỉnh Hậu Giang cho cá nhân
về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
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ĩh ủ tục Khen thưởng danh hiệu Tập thê Lao động xuâl săc cho tập thê vê
"hành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
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ĩhủ tục giải quyêt khiêu nại, tô cáo vê công tác thi đua, khen thưởng
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2. Danh mục thủ tục hành chính đươc sửa đôi, bô sung hoặc thay thê
thuộc thâm quyẽn giải quyêt của sỏ* Nội vụ:
Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung,
STT Tên thủ tục hành
chính
thay thế___________________
- Nghị định sô 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm
2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức.
- Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25 tháng 01
năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực
hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP
ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào
tạo, bồi dưỡng công chức.
- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm
2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản
Thủ tục cử cán bộ, lý viên chức.
công chức, viên - Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12
1.
chức đi đào tạo sau năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng,
đai hoc
ký kết họp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo,
bồi dưỡng đối với viên chức.
- Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04 tháng 12
năm 2014 của Bộ Nội vụ Quy định, hưóng dẫn công
tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức.
- Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10
năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng,
một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức
ở xã, phưcmg, thị trấn và những người hoạt động
không chuyên trách ở câp xã._____
o

A
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1 - Nghị định số 18/2010/NĐ-CP
- Thông tư số 03/2011/TT-BNV
- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP
Thủ tục giải quyết - Thông tư số 19/2014/TT-BNV
2. kinh phí đào tạo, - Quyết định số 30/2014/QĐ-ƯBND ngày 22 tháng
10 năm 2014 của ủ y Ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
bồi dưỡng
về việc ban hành Quy định về chế độ hỗ trợ đào tạo,
bồi dưỡng và chính sách thu hút nhân lực tỉnh Hậu
Giang.
|Giải quyết kinh phí
Quyết định số 30/2014/QĐ-ƯBND ngày 22 tháng 10
khu hút nhân lực
năm 2014 của ủ y Ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về
đối với cán bộ,
việc ban hành Quy định về chế độ hỗ trợ đào tạo,
3. công chức, viên
bồi dưỡng và chính sách thu hút nhân lực tỉnh Hậu
chức đã hoàn thành
Giang.
chương trình đào
ịạo sau đại học
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11
năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
' Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm
2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Thủ tục Khen
Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
thưởng Huân, Huy
Căn cứ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi
chương kháng
4.
đua, Khen thưởng: Nghị định số 42/2010/NĐ-CP
chiến các hạng cho
ngày 15 tháng 4 năm 2010; Nghị định số
cá nhân về thành
39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012; Nghị
tích kháng chiến
định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014
của Chính phủ; Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày
29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ;

"hủ tục xác nhận
5. p±ien thưởng thành
ích kháng chiến

Căn cứ Quyêt định sô 18/2015/QĐ-ƯBND ngày 20
tháng 7 năm 2015 của ƯBND tỉnh về việc ban hành
Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa
bàn tỉnh Hậu Giang.

’hủ tục câp đôi
iện
vật
khen
6. tíiưởng bị mất, hư
ỏng

Căn cứ Quyêt định sô 18/2015/QĐ-ƯBND ngày 20
tháng 7 năm 2015 của ƯBND tỉnh về việc ban hành
Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa
bàn tỉnh Hậu Giang.
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