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QUYẾT ĐỊNH
về việc công bố Danh mục thủ tuc hành chính ừong Bnh vxrc tín ngưỡng, tôn giáo
------tẳuộc phạm vi chức năng quản lý của sỏ ’ Nội vụ tỉnh Hậu Giang
ỉò MỘ! v ũ TỈNH HẬU GỈANG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
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m hô sơ

cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 20 ỉ 0 của
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Cán cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát
i'\ ;y*i/
thủ tục hành c h M ự r ■
Can cư -Nghị định sọ 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung/một số điều của nghị định Hên quan đến ỉdểm soát
thủ tục hành chính;

*

v;,;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 3 1 tháng 10 năm 2017 của
Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Q uyết định số 199/QĐ-BTP ngày 31 tháng 01 năm 2018 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính trong lũih vực tín ngưỡng,
tôn giáo t .luộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ;
Xé đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điề 11 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính
trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản ỉý nhà nước
của Sở Nội vụ (đính kềm Phụ lục).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Giao các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Sờ Nội vụ có trách nhiệm tổ chức đăng tải, niêm yết các thủ tục hành chính
được công bố tại Điều 1 Quyết định này theo quy định.

2. Văn phòng ƯBND tỉnh cập nhật, đăng tải thủ tục hành chính tại Điều 1
Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
3. Chủ tịch ƯBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị
trực thuộc cập nhật, đăng tải trên Trang thông tin điện tử và tồ chức niêm yết các
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đã được công bố tại Điều ỉ
Quyết định này tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của từng cơ quan, đơn vị
đúng theo quy định.
Điều 4. Chánh Văn phòng ƯBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng
cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch ƯBND huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức,
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nay.yfe'
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- Như Điều 4;
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P hụ lục

THỦ TỤ C HÀNH CHÍNH LĨNH v ụ c TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO THUỘC
PHẠM V I CHỨC NẢNG QUẢN L Ý CỤA S Ở NỘI v ụ
(Ban hành kèm theo Quyết định so:664 /QĐ-ƯBND ngày 2 ^hángì\ năm 20ỉ 8
của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)
1. D anh m ục th ủ tục hành chính mới ban h àn h :
1S T T

Tên thíí tục hành chính

Lĩnh yực

C ơ q u an thực hiện

1A. THỦ TỤ c HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1

1

Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôr
giáo cỏ địa bàn hoạt động ở một tỉnh

Tín ngưỡng,
tôn giáo

ủ y ban nhân dân cấp tỉnh (Sở
Nội vụ tiếp nhận hồ sơ)

2

Thủ tục dăng ký sửa đổi hiến chương
của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt
độn ịị ở một tỉnh

Tín ngưỡng,
tôn giáo

ủ y ban nhân dân cấp tỉnh (Sở
Nội vụ tiếp nhận hồ sơ)

3

Thủ lục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp
nhập , hợp nhất tổ chức tôn giáo trực
thuộ ĩ có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

Tín ngưỡng,
tôn giáo

ủ y ban nhân dân cấp tỉnh (Sở
Nội vụ tiếp nhận hồ sơ)

4

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức
sắc, chức việc, nhà tu hành là người
đang bị buộc tội hoặc người chưa
được xóa án tích

Tín ngưỡng,
tôn giáo

ủ y ban nhân đân cấp tỉnh (Sờ
Nội vụ tiếp nhận hồ sơ)

5

Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập
trung của người nước ngoài cử trú
hợp pháp tại Việt Nam

Tín ngưỡng,
tôn giáo

ủ y ban nhân dân cấp tỉnh (Sở
Nội vụ tiếp nhận hồ sơ)

6

Thủ iục đề nghị mời tổ chức, cá nhân
nước ngoài vào Việt Nam thực hiện
hoạt (ầộng tôn giáo ở một tỉnh

Tín ngưỡng,
tôn giáo

ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở
Nội vụ tiếp nhận hồ sơ)

7

Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu
hành là người nước ngoài đến giảng đạo
cho tổ chức được cấp chứng nhậu đăng
ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh

Tín ngưỡng,
tôn giáo

ủ y ban nhân dân cấp tỉnh (SỏNội vụ tiếp nhận hồ sơ)

8

Thủ tỊục đề nghị thay đổi tên của tồ
chức tôn giáo, tồ chức tôn giáo trực
thuộc có địa bàn hoạt dộng ở một tỉnh

Tín ngưỡng,
tôn giáo

ủ y ban nhân dân cấp tỉnh
(Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ)

9

Thủ t\ 1C đề nghị thay đồi trụ sở của tổ
chức tôn giáo, tồ chức tôn giáo trực
thuộc

Tín ngưỡng,
tôn giáo

ủ y ban nhân dân cấp tỉnh (Sở
Nội vụ tiếp nhận hồ sơ)

Thủ tục thông báo thay đổi trụ sở của tổ
chức tc 11 giáo, tồ chức tôn giáo trực thuộc

Tín ngưỡng,
tôn giáo

Uy ban nhân dần cấp tỉnh (Sở
Nội vụ tiếp nhận hồ sơ)

rhủ ti1C đề nghị cấp đăng ký pháp
nhân L>hi thương mại CỈ10 tổ chức tôn
giáo tr ực thuộc có địa bàn hoạt động
J một tỉnh

Tín ngưỡng,
tôn giáo

ủ y ban nhân dân cấp tỉnh (Sở
Nội vụ tiếp nhận hồ sơ)

10

11

12

Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chứ
°t
tôn giáo có địa bàn hoạt động ở mộ
tỉnh theo quy định của hiến chương

Tín ngưỡng,
tôn giáo

ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở
Nội vụ tiếp nhận hồ sơ)

13

Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôi1
giáo trực thuộc có địa bàn hoạt độnịl Tín ngưỡng,
ở một tình theo quy định của hiết 1
tôn giáo
chương của tổ chức

ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở
]Vội vụ tiếp nhận hồ sơ)

14

1Thủ tục thông báo về việc đã giải thể tc
chức tôn giáo trực thuộc có địa bàr
hoạt động ở một tỉnh theo quy định của
hiến chương của tổ chức

Tín ngưỡng,
tồn giáo

ủ y ban nhân dân cấp tỉnh (Sở
ĩ ịỉội vụ tiếp nhận hà sơ)

15

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp
không thuộc quy định tại điểm a và
điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị
1định số 162/2017/NĐ-CP

Tín ngưỡng,
tôn giáo

ủ y 1Dan nhân dân cấp tỉnh (Sỏ'
ĩ"íội vụ tiếp nhận hồ sơ)

16

Thủ tục đề nghị cấp chímg nhận đăng
ký hoạt động tôn giáo cho tồ chức có
địa bàn hoạt động ở một tỉnh

Tín ngưỡng,
tôn giáo

Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

17

Thủ tục thông báo ngưòi đưọ'c phong
phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với
các trưòng hợp quy định tại khoản 2 Điều
33 của Luật tín ngưõng, tôn giáo

Tín ngưỡng,
tôn giáo

Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

18

Thủ tục thông báo hủy kết quả phong
phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các
trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33
của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Tín ngưỡng,
tôn giáo

Bai1 Tôn giáo (Sở Nội vụ)

19

Thủ tục đăng lcý người được bổ nhiệm,
bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các
tnrờng họp quy định tại khoản 2 Điều 34
của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Tín ngưỡng,
tôn giáo

Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

20

Thủ tục đăng ký người được bổ
nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc
của tổ chức được cấp chứng nhận
đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn
loạt động ở một tỉnh

Tín ngưỡng,
tôn giáo

Ban Tôn giáo (Sỏ1Nội vụ)

21

Thủ tục thông báo về người được bổ
ihiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối
1
/ới các trường hợp quy định tại khoản 2
|] Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Tín ngưỡng,
tôn giáo

Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

22

rhủ tục thông báo về người được bổ
rìhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc
c/ủa tổ chức được cấp chứng nhận
c'ăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn
1hloạt động ở một tỉnh

Tín ngưỡng,
tôn giáo

Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

2

•
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23

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm1,
bầu cử, suy cử những người lãnh đạ D
tổ chức của tổ chức được cấp chứnịy
f Tín ngưỡng,
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo c<
tôn giáo
địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quj/
định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tírì
ngipỡng, tôn giáo

Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

24

Th ì tục thông báo kết quả bồ nhiệm
bầi i cử, suy cử những người ỉãnh đạc
tổ ĩhức đối với tổ chức tôn giáo có
địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy
địn 1 tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín
ngu 'ỡng, tôn giáo

Tín ngưỡng,
tôn giáo

Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

25

Thủ tục thông báo kết quả bồ nhiệm,
bầu cử, suy cử những người lãnh dạo
tổ chức đối vứi íổ chức tôn giáo Lrực
thuó >c có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của
Luậ : tín ngưỡng, tôn giáo

Tín ngưỡng,
tôn giáo

Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

26

Thủ tục thông báo thuyên chuyển
chứ<í sắc, chức viêc, nhà tu hành

Tín ngưỡng,
tôn giáo

Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

27

Thủ tục thông báo cách chức, bãi
nhiệ m chức sắc, chức việc đối với các
trườ ìg hợp quy định tại khoản 2 Điều
33 Và khoản 2 Điều 34 của Luật tín
ngưc 5ng, tôn giáo

Tín ngưỡng,
tôn giáo

Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

28

Thủ tục thông báo cách chức, bãi
nhiệi n chức việc của tổ chức được cấp
chứn g nhận đăng ký hoạt động tôn giáo
có đị a bàn hoạt động ở một tỉnh

Tín ngưỡng,
tôn giáo

Ban Tôn giáo (Sờ Nội vụ)

29

Thủi .ục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về
tôn g iáo cho ngưỏ-i chuyên hoạt động
tôn g iáo

Tín ngưỡng,
tôn giáo

Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

30

Thủ tục thông báo danh mục hoạt
động tôn giáo đối với tổ chức có địa
bàn h oạt động tôn giáo ở nhiều huyện
thuộc một tỉnh

Tín ngưỡng,
tôn giáo

Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

31

Thủ tục thông báo danh mục hoạt
động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức
zỏ địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiêu
luyện thưộc một tỉnh

Tín ngưỡng,
tôn giáo

Ban Tôn giáo (Sỏ1Nội vụ)

32

rhử tục thông báo tổ chức hội nghị thường
liên của tổ chức tôn giáo, íổ chức tôn giáo
1
tlực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều
ìuyện thuộc mộl tỉnh

Tín ngưỡng,
tôn giáo

Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

1

3

33

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của t ổ
chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trự c
thuộc, tổ chức được cấp chứng nhậin
đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bài1
hoạt động ở nhiều huyện thuộc mộ t
tỉnh

Tín ngưỡng,
tôn giáo

Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

34

Thủ tục đề nghị tồ chức cuộc lễ ngoà i
cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đễ
đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiềi
huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều
tỉnh

rín ngưỡng,
tôn giáo

Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

35

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa
bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa
điểm hợp pháp đã đăng ký cỏ quy mồ
tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh
hoặc ở nhiều tỉnh

Tín ngưỡng,
tôn giáo

Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁP HUYỆN
1

Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng
về tôn giáo theo quy định tại khoản 2
Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Tín ngưỡng,
tôn giáo

ủy bail nhân dân cấp huyện

2

Thủ tục thông báo danh mục hoạt
động tôn giáo đối với tổ chức có địa
bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã
thuộc một huyện

Tín ngưỡng,
tồn giáo

ủy ban nhân dân cấp huyện

3

Thủ tục thông báo danh mục hoạt
động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức
có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều
xã thuộc một huyện

Tín ngưỡng,
tôn giáo

ủ y b ;ìn nhân dân cấp huyện

4

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị
thường niên của tổ chức tôn giáo, tồ
chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn
hoạt dộng ở một huyện

Tín ngưỡng,
tôn giáo

ủ y bain nhân dân cấp huyện

5

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn
giáo, íổ chức tôn giáo tiực ứnuộc, tổ chúc đuục
cấp chúng nhận đăng ký hoạt dộng tôn giáo
có địa bàn hoạt động ở một huyện

Tín ngưỡng,
tôn giáo

ủ y bí n nhân dân cấp huyện

6

rhủ tục đề nghị tổ chức cuộc lỗ ngoài
:ơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã
‘
íăng ký có quy mô tố chức ở một
ỉluyện

Tín ngưỡng,
tôn giáo

ủ y bai11 nhân dân cấp huyện

7

rhủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa
>àn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa
1
cỉiểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô
t ổ chức ở một huyện

Tín ngưỡng,
tôn giáo

ủy bar

't.

4

Ị
1

8

Th i tục thông báo tổ chức quyên góị)
ngc>ài địa bàn một xã nhưng trong đút
bàn một huyện, quận, thị xã, thành
phí 1 thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành
phc trực thuộc trung ương của cơ sỏ
tín ngưỡng, tố chức tồn giáo, tố chức
tôn giáo trực thuộc

Tín ngưỡng,
tôn giáo
°

ủ y ban nhân dân cấp huyện

c . THỦ TỤ c HÀNH CHÍNH CẢP XÃ
I

Thủ tục đăng ký hoạt động tín
ngư ỡng

Tín ngưỡng,
tôn giáo

ủ y ban nhân dân cấp xã

2

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động
tín r gưỡng

Tín ngưỡng,
tôn giáo

ửy ban nhân dân cấp xã

3

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo
tập rung

Tín ngưỡng,
tôn giáo

ủ y ban nhân dân cấp xã

4

Thủ tục thông báo danh mục hoạt
độn£ ; tôn giáo đối với tổ chức có địa
bàn loạt động tôn giáo ở một xã

Tín ngưỡng,
tôn giáo

5

Thủ tục thông báo danh mục hoạt
động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức
có đ a bàn hoạt động tôn giáo ở một
xã

Tín ngưỡng,
tôn giáo

6

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại
diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập
trung

Tín ngưỡng,
tôn giáo

7

Thủ Itục đề nghị thay đổi địa điểm
sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa
bàn một xã

Tín ngưỡng,
tôn giâo

8

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm
sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa
bàn xã khác

Tín ngưỡng,
tôn giăo

9

Thủ tục thông báo về việc thay đổi
địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Tín ngưỡng,
tôn giáo

10

Thư tục thông báo tổ chức quyên góp
trong địa bàn một xã của cơ sở tín
ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn
giá0 trực thuộc

Tín ngưỡng,
tôn giáo

ủy ban nhân dân cấp xã

ủ y ban nhân dân cấp xã

Ưỷ ban nhân dân cấp xã

ư ỷ ban nhân dân cấp xã

ư ỷ ban nhân dân cấp xã

ưỷ ban nhân dân cấp xã
ửy ban nhân dân cấp xã

5

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ:

sn

Tên TTH C

Tên VBQPPI J
quy định việc
Lĩnh vm
•
:
bãỉ bỏ thủ tục
hành chính

Cơ quan thực
hiện

A. THỦ TỤC HÀNH CH ÍNH CẤP TỈNH
1

Luật tín
Thủ tục chấp thuận sinh hoạt tổn giác
ngưỡng, tôn
của người nước ngoài tại cơ sở tôn
giáo năm 2016
giáo hợp pháp ở Việt Nam cấp tỉnh

Tôn giáo

Sở Nội V ụ '

2

Luật tín
Thủ tục chấp thuận việc tồ chức
ngưỡng, tôn
quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ
chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi giáo năm 2 0 lố
một huyện cấp tỉnh

Tôn giáo

Sở Nội Vụ

3

Luật tín
Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc
lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự ngưỡng, tôn
tham gia của tín đồ đến từ nhiều giáo năm 2016
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương (cấp tỉnh)

Tôn giáo

Sở Nội Vụ

4

Luật tín
Thủ tục đăng ký hiến chương, điều lệ
ngưỡng, tổn
sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định
tại Điều 28, Điều 29 Nghị định giáo năm 2016
92/2012/NĐ- CP cấp tỉnh

Tôn giáo

Sở Nội Vụ

5

Luật tín
Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị
ngưỡng, tôn
thường niên, đại hội của tổ chức tôn
giáo không thuộc quy định tại Điều 29 giáo năm 2016
Nghị định số 92/2012/NĐ- CP cấp tỉnh

Tôn giáo

Sở Nội Vụ

6

Luật tín
Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn
giáo ngoài chương trình đăng ký ngưỡng, tôn
hàng năm có sự tham gia của tín đồ giáo năm 201 ố
ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh (cấp tỉnh)

Tôn giáo

Sở Nội Vụ

7

Luật tín
Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi
ngưỡng, tôn
hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà
tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo giáo năm 2016
cấp tỉnh

Sở Nội Vụ

©
8

rhủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm
Luật tín
:hức sắc trong tôn giáo thuộc trường ngưỡng, tôn
1lợp quy định tại khoản ỉ Điều 19 Nghị giáo năm 2016
(íỊnh số 92/2012/NĐ-CP cấp tỉnh

Sở Nội Vụ

9

Luật tín
1:hủ tục đăng ký người được phong
cĩhức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cứ, 1 ngưỡng, tôn

Sở Nội Vụ
6

•4.

suy cử theo quy định tại khoản 2 giáo năm 2016
Die u l9 Nghị định số 92/2012/NĐ
CP cấp tỉnh
10

Luật tín
Thỉ tục chấp thuận việc mở lớp bồ i
dưõ ng những người chuyên hoạ t ngưỡng, tôn
giáo năm 20 ỉ 6
độn g tôn giáo cấp tỉnh

Sở Nội Vụ

11

Luật tín
Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện
ngưỡng, tôn
hoặc ĩ các tổ chức tu hành tập thể khác
có p hạm vi hoạt động ở nhiều huyện, giáo năm 2016
quậr 1, thị xã, thành phố trong mộí
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ươn^ Ị cấp tỉnh

Sở Nội Vụ

12

Luật tín
Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn
ngưỡng, tôn
giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều
huyệ n, quận, thị xã, thành phô trong giáo năm 2016
một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ươnỂ ; cấp tỉnh

Sở Nội Vụ

13

Luật tín
Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất
ngưỡng, tôn
tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường
hơp quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp giáo năm 2016
lệnh tín ngưỡng, tôn giáo câp tính

Sở Nội Vụ

14

Luật tín
Thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo cơ
ngưỡng,
tôn
sở đối với các trường họp quy định
tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín giáo năm 2016
ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh

Sở Nội Vụ

15

Luật tín
Thủ tục công nhận tổ chức tôn giáo
có phạm vi hoạt động chủ yếu trong
ngưỡng, tôn
một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung giáo năm 2016
ương pr cấp tỉnh

Sở Nội Vụ

16

Luật tín
Thủ tục đăng ký hoạt động tôn giáo
cho tổ chức có phạm vi hoạt động
ngưỡng, tôn
chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực giáo năm 2016
thuộc Trung ương ở cấp tỉnh

Sở Nội Vụ

17

Luật tín
rhủ tục chấp thuận việc tổ chức các
ngưỡng, tôn
ễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản
;l Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ- giáo năm 2016
3P cấp tỉnh V

Sở Nội Vụ

B. THỦ TỤ(ị: HÀNH CHÍNH CẨP HUYỆN

1

1rhủ ti 1C chấp thuận
c[uyên góp của cơ sở
chức t<>n giáo vượt ra
nQỘt Xí ĩ nhưng trong
h uyện ;ấp huyện

việc tồ chức
tín ngưỡng, tổ
ngoài phạm vi
phạm vi một

Luật tín
ngưỡng, tôn
giáo năm 2016

rôn giáo

...

.

Phòng Nội vụ

......

7

2

Luật tín
Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo
ngưỡng, tôn
truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành
1 giáo năm 2016
ngoài cơ sở tôn giáo cấp huyện

Tôn giáo

Phòng Nội vụ

3

Luật tín
Thủ tục chấp thuận việc tồ chức cuộc
ngưỡng, tôn
lễ diễn ra ngoài CO’ sở tôn giáo có sự
tham gia của tín đồ trong phạm vi giáo năm 2016
một huyện, quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh cấp huyện

Tôn giáo

Phòng Nội vụ

4

Luật tín
Thủ tục chấp thuận tồ chức hội nghị
ngưỡng, tôn
thường niên, đại hội của tổ chức tôn
giáo năm 2016
giáo cơ sở cấp huyện

Tôn giáo

Phòng Nội vụ

5

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn
Luật tín
ngưỡng, tôn
giáo ngoài chương trình đăng ký
hàng năm có sự tham gia của tín đồ giáo năm 2016
trong huyện, quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh cấp huyện

Tôn giáo

Phòng Nội vụ

6

Luật tín
Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi
ngưỡng, tôn
! hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà
giáo
năm 2016
tu hành cấp huyện

Tôn giáo

Phòng Nội vụ

7

Luật tín
Thủ tục thông báo thuyên chuyền nơi
hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà ngưỡng, tôn
giáo năm 20lố
tu hành cấp huyện

Tôn giáo

Phòng Nội vụ

8

Luật tín
Thủ tục đăng ký cho dòng tu, til viện
ngưỡng, tôn
hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác
có phạm vi hoạt động ừong một giáo năm 2016
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh cấp huyện
1

Tôr giáo

Phòng Nội vụ

Luật tín
Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn
giáo có phạm vỉ hoạt động trong một
ngưỡng, tôn
luyện, quận, thị xã, thành phỗ thuộc giáo năm 2016
ukẰ
?r»
hÃ
hiTV^M
ẲU
iiUj1
viJÌI

nr*/\

Tôn giáo

Phòng Nội vạ

Luật tín
Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên
góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn ngưỡng, tôn
giáo năm 2016
giáo ữong phạm vi một xã cấp xã

Tôn giáo

ứ y ban nhân
dân cấp xã

Luật tín
Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải
ngưỡng, tôn
tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng,
công ữình tôn giáo không phải xỉn cấp giáo năm 2016
giấy phép xây dựng cấp xã

Tôn giáo

ủ y ban nhân
dân cấp xã

Luật tín
ngưỡng, tôn
giáo năm 2016

Tôn giáo

ủ y ban nhân
dân cấp xã

9

ỉ'

c . THỦ TỤC HÀNH CH ÍNH CẤP XÃ

Thủ tục đăng ký người vào tu cấp xã

8

Luật tín
Thi1 tục thông báo dự kiến hoạt động
ngưỡng, tôn
tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ
giáo năm 2016
sở t ín ngưỡng cấp xã

T

5

Luật tín
Thỉ [ tục thông báo người đại diện
ngưỡng,
tôn
hoặ c Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng
giáo năm 2016
cấp xã

rr i A

’ t

np A

• r

í Ôn giáo

Tôn giáo

ủ y ban nhân
dân cấp xã
Úy ban nhân
dân cấp xã

9

