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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬƯ GIANG

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

Số: 1313/QĐ-ƯBND

Hậu Giang, ngày 22 tháng 12 năm 2014
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QỰYÉT đ ịn h

v ề viêc công bố Bộ thủ tục hành chính

LUỘC thắm quyền giải quyết của s ỏ ’ Nội vụ tỉnh Hậu Giang

CHỦ TỊC H ỦY BAN NH ÂN DÂN TỈNH H Ậ U GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn 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 địiih số 48/2 0 13/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đên 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
vé rình hình, kết quả thực hiện kiêm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc sỏ' Nội vụ,

é ỉú

QƯYÉT ĐỊNH:

Điêu 1. C q ịtg íb â k è m theo Quyêt định này Bộ thủ tục hành chính thuộc
thâm quyên giải qi^ịyêt Ợủa Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang, gôm 88 (tám mươi tám)
thủ tục hành chính tròng 07 lĩnh vực công tác. Cụ thể:
1. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng: 21 thủ tục;
2. Lĩnh vực Tôn giáo: 16 thủ tục;
3. Lĩnh vực công tác Hội: 03 thủ tục;
4. Lĩnh vực Tố chức chính quyền: 16 thủ tục;
5. Lĩnh vực Tố chức cán bộ: 24 thủ tục;
6. Lĩnh vực Thanh tra: 05 thủ tục;
7. Lĩnh vực Đào tạo —Bồi dưõng: 03 thủ tục.
(Đính kèm D anh mục và N ội dung thủ tục hànỉĩ chính)

Đ iều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sỏ' Nội vụ kèm theo Quyết
định số 1792/QĐ-Ư BND ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch ủ y ban nhân
dân tỉnh Hậu G iang về việc công bố cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính dùng
chung 3 cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Đ iều 3. Giao G iám đốc các sở, ngành:
- Sở Nội vụ có trách nhiệm đăng tải TTHC nêu tại Điều 1 Quyết định này
lên Trang thông tin điện tử của sỏ' Nội vụ.
- Sỏ’ Tư pháp lập danh mục TTHC của đon vị được công bô bô sung, đề
nghị Cục Kiểm soát thủ tục hành chính cho nhập TTH C vào cơ sở dữ liệu chung
của cả nước.
- Văn phòng Ư BND tỉnh cập nhật những thủ tục hành chính nêu tại Điều
1 Quyết định này vào CO1sỏ1dữ liệu dùng chung 03 cấp của tỉnh và đăng tải lên
Cổng thông tin điện tử của tỉnh.
Then hạn cập nhật thủ tục hành chính chậm nhất không quá 10 ngày kể từ
ngày văn bản này có hiệu lực thi hành.
Đ iều 4. C hánh Văn phòng ủ y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sỏ', Thủ
trưởng các Ban, ngành tỉnh; ƯBND huyện, thị xã, thành phố; ƯBND xã,
phường, thị trấn và các tố chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định n à y . / ^ >
N ơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
- TT: TƯ, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 4; li^
- Cồng thông tin điện tủ' tình;
- Lưu: VT. NC. HN

TỊCH

Trần Công Chánh

TH Ủ TỤC H À N H CHÍNH TH U Ộ C T H Ẩ M Q U Y Ề N GIẢI QƯYÉT
CỦA SỎ NỘI VU T ỈN H H Ậ U G IANG
(Ban hành kềm theo Q uyêt định so lẫ l& Q Đ -U B N D ngayZZ th á n g \2 năm Z014
của Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh H ậu Giang)
PHẦN I. DA NH M ỤC T H Ủ TỤ C H À N H CH ÍNH
1.
Danh mục thủ tục hành chính đề nghị giữ nguyên thuộc phạm vi
chức năng quản lý của s ỏ ’ Nội vụ:
Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vuc

Co’ q u an th ự c hiện

Thủ tục Cấp đổi khen thưởr *ê
cấp tỉnh.

Thi đua, khen
thưởng

Ban Thi đua - Khen
thưởng
Ban Thi đua - Khen
thưởng

2

[Thủ tục đề nghị khen thưởn ê
Thi đua, khen
cấp tỉnh (Cờ thi đua xuất sắ( "
thưởng
Bằng khen, danh hiệu Chiến 31
khi đua cấp tỉnh, danh hiệu Tậ
thể Lao động xuất sắc).

3

Thủ tục K hen thưởng cho tậ 3
thể, cá nhân người nước ngoà 1
(Bằng khen của Chủ tịch ƯBNE)
(tỉnh).

Thi đua, khen
thưởng

Ban Thi đua - Khen
thưởng

4

T hủ tục Giải quyết khiếu nại, tc
cáo về đối tượng chính sách.

Thi đua, khen
thưởng

Ban Thi đua - Khen
thưởng

5

Giải quyết khiếu nại, tố cáo về
khen thưởng thành tích kinh tế xã hội.

Thi đua, khen
thưởng

Ban Thi đua - Khen
thưởng

Thủ tục K hen cao cho tập thể, cá
nhân người nuủc ngoài

Thi đua, khen
thưởng

Ban Thi đua - Khen
thưởng

ĩh ủ tục K hen cao cho cán bộ
7 1ãnh đạo có quá trình cống hiến
J 1 âu dài

Thi đua, khen
thưởng

Ban Thi đua - Khen
thưởng

"hủ tục Khen cao thành tích
:inh tế - xã hội trình Trung
'ơng (Huân chương các loại,
ĩ Sằng khen của Thủ tướng Chính
hủ, Cờ thi đua của Chính phủ,
'hiến sĩ thi đua toàn quốc).

Thi đua, khen
thưởng

Ban Thi đua - Khen
thưởng

hủ tục Khen cao ngành Giáo dục
à Đào tạo trình Trung ương
ỉuân chương các loại, Bằng
len của Thủ tướng Chính phủ,
F ờ thi đua của Chính phủ, Chiên
SĨ thi đua toàn quốc).

Thi đua, khen
thưcmg

Ban Thi đua - Khen
thưỏng

S T jr 1
1

6

8

9

10

Thủ tục K hen cao thành tieM
đột xuất.

Thi đua, khen
thưởng

Ban Thi đua - Khen
thưởng

11

Thủ tục Khen cao thành tíc hj
theo chuyên đề.

Thi đua, khen
thưởng

Ban Thi đua - Khen
thưởng

Thủ tục đề nghị phong tặn ấ
12 (truy tặng) danh hiệu Anh hùn ê|
A cho cá nhân

Thi đua, khen
thưởng

Ban Thi đua - Khen
thưởng

Thủ tục đề nghị phong tặn S
13 A danh hiệu Anh hùng cho tập thể

Thi đua, khen
thưởng

Ban Thi đua - Khen
thưởng

14

Thủ tục khen thưởng thành tic] i
theo, chuyên đề (cấp tỉnh).

Thi đua, khen
thưởng

Ban Thi đua - Khen
thưởng

15

Thủ tục khen thưởng đột xua H
(cấp tỉnh).

Thi đua, khen
thưởng

Ban Thi đua - Khen
thưởng

Thi đua, khen
thưởng

Ban Thi đua - Khen
thưởng

16

Thủ tục Khen thưởng thành tích
kháng chiến (cán bộ tham gia
kháng chiến, nhân dân nuôi
chứa đề nghị Chủ tịch ƯBND
tỉnh tặng Bằng khen).

Thi đua, khen
thưởng

Ban Thi đua - Khen
thưởng

17

Thủ tục Khen thưởng thành tích
kháng chiến cho cán bộ tham gid
íhốrig chiến (đề nghị tặng
thưởng Huân, H uy chương
1cháng chiên các hạng).

rhủ tục Khen thưởng thành tích

Thi đua, khen
thưởng

Ban Thi đua - Khen
thưởng

"iẹp nhận đăng ký thi đua hàng năm

Thi đua, khen
thưởng

Ban Thi đua - Khen
thưởng

'ác nhận thành tích tham gia
p láng chiến.

Thi đua, khen
thưởng

Ban Thi đua - Khen
thưởng

c ấp đổi hiện vật khen thưởng bị

Thi đua, khen
thưởng

Ban Thi đua - Khen
thưởng

18

20
211

Icháng chiến cho nhân dân nuôi
c hứa (đề nghị tặng thuủng
}lu ân, Huy chương kháng chiên
c ác hạng).

m ất, hư hỏng (Trung ương).

ị^

2

2.
Danh mục thủ tục hành chính được sửa đối, bổ sung thuộc phạm vi
chức năng quản lý của s ỏ ’ Nội vụ:

STir
1 I. LĨN H

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQ PPL quy định nội
dung sửa đôi, bô sung, thay
thế

Vực TÔ N GIÁO

1- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP
ngày 08/11/2012 của Chính
phủ quy định chi tiết và biện
pháp thi hành Pháp lệnh tín
Chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín pgưỡng, tôn giáo;
ngưỡng quy định tại khoản 2 Điều 4 - Thông tư số 01/2013/TTNghị đĩnh số 9 2 /2 0 12/NĐ-CP
DBNV ngày 25/3/2013 của Bộ

1.

Nội vụ ban hành và hướng
dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ
kục hành chính trong lĩnh vực
tín ngưõng, tôn giáo.
Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tô
chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ỏ’ một
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ưong

- NĐ số 92/2012/NĐ-CP
- TT 01/2013/TT-BNV

Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi
hoạt động chủ yếu trong m ột tỉnh, thành
1
phố trự c th u ộ c Trung u’O’ng

-N Đ s ố 92/2012/NĐ-CP
- TT 01/2013/TT-BN V

Chấp thuận việc thành lập, chia, tách,
||ỉáp nhập, họp nhất tô chức tôn giáo trực
Ị huộc (tổ chức tôn giáo cơ sở) đối với
c'ác trường hợp theo quy định tại khoản 2
Diều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

-N Đ s ố 92/2012/NĐ-CP
-T T 01/2013/TT-BNV

Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có
hạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận,
lị xã, thành phố trong m ột tỉnh, thành
t hố trưc Ịhuôc Trung ương ............

-N Đ s ố 92/2012/NĐ-CP
-T T 01/2013/TT-BN V

Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc
c ác tổ chức tu hành tập thế khác có phạm
6. V hoạt động ỏ’ nhiều huyện, quận, thị xã,
lành phố trong m ột tỉnh, thành phố trực
r
Ithuộc T rung ưcmg

- NĐ số 92/2012/NĐ-CP
-T T 01/2013/TT-BNV

Chấp thuận việc mỏ’ lóp bồi dưỡng
lũng ngưcri chuyên hoạt động tôn giáo

-N Đ s ố 92/2012/NĐ-CP
-T T O l/2 0 1 3 /T T -B N V

Đăng ký ngưòi đưọ’c phong chức,
tong phẩm , bố nhiệm , bẩu cử, suy cử

- NĐ số 92/2012/NĐ-CP

2.

4.

5

1 7' r
8

ụ

-T T 01/2013/TT-BNV
3

Itheo quy định tại'kho ản-'2 Điều 19 Nghị 1
ịđịnh số 9 2 /2 0 12/NĐ-CP

1

9.

Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi
phiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc
trường họp quy định tại khoản 2 Điều 19
Nghị định số 92/2 0 12/NĐ-CP

- NĐ số 92/2012/NĐ-CP
-X T 01/2013/TT-B N V

Đ ăng ký thuyên- chuyển noi hoạt động 1 m s8 92/2012/NĐ_Cp
10. ton giáo cua chức săc, nhà tu hành VI
phạm pháp luật ve tôn giáo
-T T 0 1 /2 0 1 3 /T T -B N V
Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài
chương trình đăng ký hàng năm có sự
11.
tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị
xã, thành pho thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh

- NĐ số 92/2012/NĐ-CP
- XT 01/2013/TT-B N V

Chấp thuận tổ chức hội nghị thường
niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không
12.
thuộc quy định tại Điều 27, 28 Nghị định
số 9 2 /2 0 12/NĐ-CP

- NĐ số 92/2012/NĐ-CP
_ TT 01/2013/TT-BN V

Đ ăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi 1
số 92/20]2/NĐ.c p
13. của to chức ton giáo quy đinh tai Điêu 29
[Nghị đỊnh so 9 2 Ẵ 0 1 2 /NĐ CP
- TT 01/2013/TT-BNV
Chấp thuận việc tố chức cuộc lễ diễn ra
ngoài CO’ sở tôn giáo có sự tham gia của
14. 1tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh,
.hành phố trực thuộc Trung ương

-N Đ số 92/2012/NĐ-CP
-T T 01/2013/TT-BNV

Chấp thuận việc tồ chức quyên góp của
15. c;ơ sỏ’ tín ngưỡng, tố chức tôn giáo vượt
r a ngoài phạm vi m ột huyện

-N Đ số 92/2012/NĐ-CP
-T T 01/2013/TT-BN V

Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của
16. n gười nước ngoài tại CO' sỏ’ tôn giáo họp
p háp ỏ’ Việt Nam

- NĐ số 92/2012/NĐ-CP
-T T 01/2013/TT-BNV

II. LĨN H v ư c C Ô N G TÁC H Õ I
Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày
20/6/2014 của Thủ tuứng
chính phủ

1.

T hủ tục Cho phép thành lập hội.

2.

Tl lủ tục Phê duyệt Điều lệ hội.

Chỉ thị số 17/CT-TTg

3.

T1lủ tục chia, tách, sáp nhập; họp nhất hội.

Chỉ thị số 17/CT-TTg

III. LĨNH V ự c TỎ CHỨC CHÍNH QUYÈN
1.

lủ tục xin chủ trưcmg miễn nhiệm, bầu

P?
củ bô sung thành viên Ưy ban nhân dân

Chỉ thị số 17/CT-TTg

4

huyện, thị xã, thành phô.

r
2.

Thủ tục phê chuấn m iễn nhiệm , bãi nhiệ m
ịvà kết quả bầu cử bổ sung thành viên LJy
ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Chỉ thị 17/CT-TTg

3.

[Thủ tục tuyến dụng, bố nhiệm công chí
rc
cấp xã.

Chỉ thị 17/CT-TTg

4.

[Thủ tục Điều động cán bộ, công chức cấ
p
pcã trong phạm vi tỉnh

Chỉ thị 17/CT-TTg

5.

Thủ tục thuyên chuyển cán bộ, công chức câ
^
pcã trong và ngoài phạm vi quản lý của tỉnh.

Chỉ thị 17/CT-TTg

6.

T hủ tục nâng bậc lương trước thời hạn

Chỉ thị 17/CT-TTg

7.

[Thủ tục nâng ngạch lương

Chỉ thị 17/CT-TTg

8.

[Thủ tục :khiếu nại lương và các chế đc
khác có liên quan

Chỉ thị 17/CT-TTg

9.

(Thủ tục hủy bỏ quyết định tuyên dụne
công chức cấp xã

Chỉ thị 17/CT-TTg

10.

'Thủ tục đề nghị làm thẻ cán bộ, công chức
'
cấp xã

Chỉ thị 17/CT-TTg

1

Thủ tục xin chủ trương về việc chia tách,
1 11- thành lập mó'i ấp, khu vực

Chỉ thị 17/CT-TTg

Thủ tục đề nghị chia tách, thành lập âpj
chu vực.

Chỉ thị 17/CT-TTg

1Z Thủ tục xin chủ trưcmg điều chỉnh địa giới
13. t
lành chính đối với cấp. xã
................. .....

Chỉ thị 17/CT-TTg

"hủ tục đề nghị điều chỉnh địa giới hành
hình đối với cấp xã.

Chỉ thị 17/CT-TTg

"hủ tục xin chủ trương điều chinh địa giớá
ành chính đối với cấp huyện

Chỉ thị 17/CT-TTg

’hủ tục đề nghị điều chỉnh địa giới hành
lín h đôi với câp huyện

Chỉ thị 17/CT-TTg

1
1 4 -

1 5 '

f

l6' l
1 IV. LĨN H V ự c TỎ C H Ứ C CÁN BỘ
1.

2.
3,
4.
5.

fr hủ tục thành lập tổ chức hành chính.
T hủ tuc Tổ chức lai tổ chức hành chính.
T lủ tuc Giải thể tổ chức hành chính
TJlủ tục th àn h lập đơn vị sự nghiệp
Tỉlủ tục tổ chức lại, giải thể đon vị sự nghiệp.
lủ tục thành lập các Tổ chức tư vấn (Ban
c i lỉ đạo, H ội đồng...)-

Chỉ thị 17/CT-TTg
Chỉ thị 17/CT-TTg
Chỉ thị 17/CT-TTg
Chỉ thị 17/CT-TTg
Chỉ thị 17/CT-TTg
Chỉ thị 17/CT-TTg
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Thủ tục thay thế, bổ sung thành viên c
Tổ chức tư vấn (Ban Chỉ đạo, Hội đồng.

C h ith ị 17/CT-TTg

8.

Thủ tục tuyến dụng cồng chức.

Chỉ thị 17/CT-TTg

g

Thủ tục bố nhiệm chính thức vào ngạ<
:h
công chức hành chính.

Chỉ thị 17/CT-TTg

Thủ tục huỷ bỏ quyết định tuyển dụr
công chức

Chỉ thị 17/CT-TTg

JJ

Thủ tục thuyên chuyển Cán bộ, công chứ
°’
viên chức ra ngoài phạm vi quản lý của tỉrứ 1.
Thủ tục tiếp nhận Cán bộ, công chức, viê
1
chức ngoài tỉnh chuyến về tỉnh quản lý.
Thủ tục bố nhiệm cán bộ, công chức
viên chức.
.......
Thủ tục Điều động cán bộ, công chức, viêi
chức trong tỉnh.

Chỉ thi 17/CT-TTg
Chỉ thị 17/CT-TTg
C h ỉth ị 17/CT-TTg

1

C h ỉth ị 17/CT-TTg

Thủ tục giải quyết nghỉ hưu Cán bộ, côn£
chức, viên chức

Chỉ thị 17/CT-TTg

Thủ tục giải quyết thôi việc Cán bộ, côns
chức, viên chức.

Chỉ thị 17/CT-TTg

J^

Thủ tục chuyến ngạch lương Cán bộ, công
hức, viên chức.

Chỉ thị 17/CT-TTg

Jg

Thủ tục bô nhiệm vảo ngạch mói khi có kết
quả thi nâng ngạch

Chỉ thị 17/CT-TTg

19. Thủ tục duyệt nâng bậc lương trước thòi hạn.

Chi thi 17/CT-TTg

2Q

Thủ tục nâng bậc Ịương trước thòi hạn đối
vói Chuyên viên chính và tương đương.

Chỉ thị 17/CT-TTg

2J

Thủ tục nâng bậc lương trước thòi hạn đối
với Chuyên viên chính và tương đương

Chỉ thị 17/CT-TTg

22. [Thủ tục duyệt nâng bậc lương thường xuyên.

Chì thị 17/CT-TTg

Thủ tục nâng bậc lương thường xuyên
23. Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp
|và tương đương.

Chì thị 17/CT-TTg

Thủ tục xếp lương đối với chức danh
chuyên trách câp xã được chuyến công tác
24. F/ào làm việc trong cơ quan nhà nước:
KThông tư liên tịch số 03/2010/TTLTỊBNV-BTC-BLĐTB&XH)

Chi thị 17/CT-TTg

V, L ĨN H V Ư C T H A N H TRA
1.

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

2.

Thủ tục xử lý đon

3.

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai

L uât Khiêu nai năm 2011
L uật Khiếu nại năm 2011
L uât Tố cáo năm 2011
Luật Khiếu nại năm 2011
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4.

Thủ tục giải quyết tố cáo

5.

Thủ tục tiếp dân

VI. LĨNH
1.
2.
3.

Luật Tố cáo năm 2011
Luật Tiếp công dân năm 2013

v ư c ĐÀO TA O - BÔI D Ư Ỡ N G

Thủ tục cử cán bộ, công chức đi đào tạo, - QĐ số 0 6 /2 0 14/QĐ-ƯBND
bồi dưỡng.
-C h ỉ thị 17/CT-TTg
Chỉ thị 17/CT-TTg
Thủ tục giải quyết kinh phí đào tạo, bôi dưỡng
Thủ tục thưởng có bằng cho cán bộ, công
chức, viên chức đã hoàn thành chương
trình đào tao sau đai hoc

Chỉ thi 17/CT-TTg

1

PH Ầ N II. NỘI D U N G CỤ THẺ CỦA T Ừ N G TH Ủ TỤ C H À N H CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỂN GIẢI QUYÉT CỦA SỞ NỘI v ụ

I. LĨNH V ự c THỊ ĐUA, KHEN THƯỞNG:
1. Thủ tục Cấp đỗi khen thưởng cấp tỉnh,
a) Trình tự thực hiện:
- - - ..
B uóc 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bưó’c 2: N ộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục
hành chính Ban Thi đua - K hen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường họp hồ sơ đã đầy đủ, họp lệ đúng quy định thì nhận hồ SO’.
+ Trường họp hồ sơ thiếu hoặc không họp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ SO'
hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bu’ó’c 3: Chuyển hồ sơ họp lệ đến Phòng N ghiệp vụ, Ban Thi đua - Khen
thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang thẩm định, đề xuất với Lãnh đạo Sở Nội vụ
trình ƯBND tỉnh Hậu G iang quyết định.
b) C ách th ứ c th ự c h iện : Trực tiếp tại Ban Thi đua - Khen thưcmg tỉnh
c) Thành phần, số lượng hô SO':
- Thành phần hô sơ bao gồm:
+ Tờ trình (công văn) đề nghị cấp đồi B ằng khen do hư, hỏng.
+ Photo Q uyết định về việc tặng Bằng khen (hoặc kèm theo Bằng khen
của Chủ tịch ƯBND tỉnh đã ký).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thòi hạn giải quyết:
+ Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của s ỏ ’ Nội vụ: 10 ngày làm việc kê
từ khi n h ận đ ầ y tđủ h ồ sơ.
+ Hồ so- thuộc thẩm quyền giải quyết của ƯBND tỉnh: thực hiện theo quy
chế làm việc của ƯBND tỉnh.
đ) Đối tuọn g thực hiện thủ tục hành chính: Các sỏ , ban ngành tỉnh và
ủ y ban nhân dân huyện thị xã và thành phố.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: U BN D tỉnh Hậu G iang
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang
g) K ế t quả th ự c hiện th ủ tục h à n h c h ín h : Quyết định hành chính.
h) Lệ phí (nếu có): Không
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i) Tên mâu đon, mâu tò’ khai : không
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
I) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003.
- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ
về quy định chi tiết thi hành m ột số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật
sửa đổi, bổ sung m ột số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
- Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngàỵ 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội
vụ về việc H ướng dẫn thực hiện Nghị định số 4 2 /2 0 10/NĐ-CP.

2.
T h ủ tục đề nghị khen th ư ở n g cấp tỉnh (Cờ thi đua xuất sắc, Bằng
khen, danh hiệu Chiên sĩ thi đua câp tỉnh, danh hiệu Tập thế Lao động xuất sắc),
a) Trình tự thực hiện:
B ước 1: Chuân bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
B ưó’c 2: N ộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Thi đua Khen thưỏng tỉnh Hậu Giang - Khu 406.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiếm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trưòng họp hồ sơ đã đầy đủ, họp lệ đúng quy định thì nhận hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không họp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ
hướng dẫn đế người đến nộp hô sơ làm lại cho kịp th ò i
B ưó’c 3: Chuyển hồ sơ họp lệ đến Phòng N ghiệp vụ, Ban Thi đua - Khen
thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang thẩm định, đê xuất với Lãnh đạo sỏ ’ Nội vụ
trình ƯBND tinh Hậu G iang quyết định.
b) C ách th ứ c th ự c hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ SO’ bao gồm:
+ Tờ trình (công văn) đề nghị khen thưởng.
+ Biên bản họp xét khen thưởng.
+ Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đuục đê nghị khen thưởng (Kèm
theo bảng photo Q uyết định hoặc giấy chúng nhận danh hiệu Lao động xuất sắc
đối với tập thể và Quyết định Chiến sĩ thi đua cơ sở đối với cá nhân có liên quan).
Thòi gian nhận hồ sơ thành tích kinh tế - xã hội: cuối tháng 02 hàng năm.
Thời gian nhận hồ sơ ngành Giáo dục và Đào tạo: cuối tháng 7 hàng năm.
- Số lượrig hồ SO’: 01 bộ.
d) Thòi hạn giải quyết:
+ Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của s ỏ ’ Nội vụ: 20 ngày làm việc kể
từ khi nhận đầy đủ hồ sơ.
+ Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của ƯBND tỉnh: thực hiện theo quy
chế làm việc của ƯBND tỉnh.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các Sở, ban ngành tỉnh và
ủ y ban nhân dân huyện thị xã và thành phố.
e) Co’ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ƯBND tỉnh Hậu Giang
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang
g) K ế t q u ả th ự c hiện th ủ tục h à n h ch ín h : Q uyết định hành chính
h) Lệ phí (nếu có): không
i) Tên mẫu đon, mẫu tò’ khai:
- M ẩu số 1- Báo cáo thành tích đề nghị tặng thuủng (cho tập thể có thành
tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị).
- M au số 2- Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng (cho cá nhân có thành
tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nêu có):không
I) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Thi đua, khen thưởng ngày. 26 tháng 11 năm 2003.
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- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 th á ịg 4 năm 2010 của Chính phủ
về quy định chi tiết thi hành m ột sô điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật
sửa đối, bồ sung m ột số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
- Thông tư số 02/2011/TT-BNY ngàỵ 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội
vụ về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 4 2 /2 0 10/NĐ-CP.
- Quyết định số 17/QĐ-HĐ ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Hội đồng Khoa
học, sáng kiến tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học,
sáng kiến tỉnh Hậu Giang.
- Quyết định số 34/2011/QĐ-ƯBND ngày 15 tháng 9 năm 2011 của ƯBND
tỉnh về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng.

Ỉ0

