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QUY T ĐỊNH 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính đƣợc chuẩn hóa trong lĩnh vực 

Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện  
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN T NH  
 

Căn cứ Luật  ổ c ức c ín  qu ền đị  p ươn  n    19 t án  6 năm 2015 

v  Luật sử  đổ   bổ sun  một số đ ều củ  Luật  ổ c ức C ín  p ủ v  Luật  ổ 

c ức c ín  qu ền đị  p ươn  n    22 t án  11 năm 2019; 

Căn cứ N  ị địn  số 63/2010/NĐ-CP n    08 t án  6 năm 2010 củ  

C ín  p ủ về k ểm soát t ủ tục   n  c ín ;  

Căn cứ N  ị địn  số 92/2017/NĐ-CP n    07 t án  8 năm 2017 củ  

C ín  p ủ qu  địn  sử  đổ   bổ sun  một số Đ ều củ  các N  ị địn  l  n qu n 

đ n k ểm soát t ủ tục   n  c ín ; 

Căn cứ   ôn  tư số 02/2017/  -VPCP n    31 t án  10 năm 2017 củ  

Văn p òn  C ín  p ủ  ướn  dẫn về n   ệp vụ k ểm soát t ủ tục   n  c ín ; 

  eo đề n  ị củ  G ám đốc Sở Nộ  vụ tạ   ờ trìn  số 282/TTr-SNV n    10 

t án  3 năm 2021. 

QUY T ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 29 thủ tục hành chính 

được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (P ần I. Danh 

mục kèm t eo). 

Điều 2. Sở Nội vụ có trách nhiệm: 

1. Cập nhật thủ tục hành chính mới được công bố vào Hệ thống thông tin 

thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định; Niêm yết, công 

khai thủ tục hành chính này trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị;  

2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính này. 

Điều 3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm: 

1. Niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

đơn vị tại Trung tâm Hành chính công và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị; 

2. Triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo 
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hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này (P ần II. Nộ  dun  t ủ tục   n  

c ín ). 

3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, hoàn 

thành việc cấu hình thủ tục hành chính này trên phần mềm Dịch vụ công. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký thay thế Quyết 

định số 1999/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                           
- Như Điều 5; 
- Cục KSTTHC; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, VH, HCC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
 

 

 

 

 

 

 



  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA TRON  L NH VỰC N   VỤ  

THU C THẨM QUYỀN   Ả  QUY T CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUY N  
(B n   n  t eo Qu  t địn  số: 722 /QĐ-UBND n     05  t án  4 năm 2021 củ  C ủ tịc  Ủ  b n n ân dân tỉn           n  u ) 

 

Phần  . DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Danh mục thủ tục hành chính  

TT 
Tên thủ tục hành chính 

(Mã TTHC) 

Thời gian 

giải quyết 

(ngày) 

Phí, lệ 

phí 

Cách thức và địa 

điểm thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Thẩm 

quyền 

quyết 

định 

I Lĩnh vực Tổ chức, biên chế (06 TTHC)     

1 

Thủ tục thẩm định thành lập tổ 

chức hành chính thuộc thẩm 

quyền quyết định của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện 

(1.009334) 

10 ngày 

làm việc 
Không 

Nộp trực tiếp hoặc 

trực tuyến qua Cổng 

dịch vụ công tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

hoặc thông qua dịch 

vụ bưu chính công 

đến Trung tâm Hành 

chính công cấp 

huyện 

 Nghị định số 158/2018/NĐ-CP 

ngày 22/11/2018 của Chính phủ 

quy định về thành lập, tổ chức lại, 

giải thể tổ chức hành chính. 

 

Phòng Nội 

vụ 

2 

Thủ tục thẩm định tổ chức lại 

tổ chức hành chính thuộc thẩm 

quyền quyết định của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện 

(1.009335) 

10 ngày 

làm việc 
Không 

Phòng Nội 

vụ 

3 

Thủ tục thẩm định giải thể tổ 

chức hành chính thuộc thẩm 

quyền quyết định của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện 

(1.009336) 

10 ngày 

làm việc 
Không 

Nộp trực tiếp hoặc 

trực tuyến qua Cổng 

dịch vụ công tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

hoặc thông qua dịch 

vụ bưu chính công 

Phòng Nội 

vụ 

4 Thủ tục thẩm định thành lập 10 ngày Không Nghị định số 120/2020/NĐ-CP Phòng Nội 
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đơn vị sự nghiệp công lập 

(1.003719) 

làm việc đến Trung tâm Hành 

chính công cấp 

huyện 

ngày 07 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ 

chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

 

vụ 

5 

Thủ tục thẩm định tổ chức lại 

đơn vị sự nghiệp công lập 

(1.003693) 

10 ngày 

làm việc 
Không 

Phòng Nội 

vụ 

6 

Thủ tục thẩm định giải thể đơn 

vị sự nghiệp công lập 

(1.003817) 

10 ngày 

làm việc 
Không 

Phòng Nội 

vụ 

II Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ (07 TTHC)    

1 
Thủ tục công nhận ban vận 

động thành lập hội (1.003841) 

15 ngày 

làm việc 
Không 

Nộp trực tiếp đến 

Trung tâm Hành 

chính công cấp 

huyện 

- Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 

21/4/2010 của Chính phủ quy định 

về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 

13/4/2012 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định 45/2010/NĐ-CP ngày 

21/4/2010 của Chính phủ quy định 

về tổ chức, hoạt động và quản lý 

hội; 

- Thông tư 03/2013/TT-BNV ngày 

16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định 

chi tiết thi hành Nghị định 

45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 

của Chính phủ quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội và Nghị 

định 33/2012/NĐ-CP ngày 

13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, 

UBND cấp 

huyện 

2 
Thủ tục thành lập hội 

(1.003827) 

30 ngày 

làm việc 
Không 

Nộp trực tiếp hoặc 

thông qua dịch vụ 

bưu chính công đến 

Trung tâm Hành 

chính công cấp 

huyện 

UBND cấp 

huyện 

3 
Thủ tục phê duyệt điều lệ hội 

(1.003807) 

30 ngày 

làm việc 
Không 

UBND cấp 

huyện 

4 

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; 

hợp nhất đối với hội 

(1.003783) 

30 ngày 

làm việc 
Không 

UBND cấp 

huyện 

5 Thủ tục đổi tên hội (1.003757) 
30 ngày 

làm việc 
Không 

UBND cấp 

huyện 

6 Thủ tục tự giải thể (1.003732) 
15 ngày 

làm việc 
Không 

UBND cấp 

huyện 

7 

Thủ tục báo cáo tổ chức đại 

hội nhiệm kỳ, đại hội bất 

thường (2.002100) 

15 ngày 

làm việc 
Không 

UBND cấp 

huyện 
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bổ sung một số điều của Nghị định 

45/2010/NĐ-CP; 

- Thông tư 03/2014/TT-BNV ngày 

19 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 

03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 

chi tiết thi hành Nghị định 

45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 

của Chính phủ quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội và Nghị 

định 33/2012/NĐ-CP ngày 

13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 

45/2010/NĐ-CP. 

III Lĩnh vực thi đua, khen thƣởng (08 TTHC)  

1 

Thủ tục tặng Giấy khen của 

Chủ tịch UBND huyện về 

thành tích thực hiện nhiệm vụ 

chính trị (2.000414) 

10 ngày 

làm việc 

Không 

quy định 

Nộp trực tiếp hoặc 

trực tuyến qua Cổng 

dịch vụ công tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

hoặc thông qua dịch 

vụ bưu chính công 

đến Trung tâm Hành 

chính công cấp 

huyện 

- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 

26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, Khen 

thưởng ngày 14/6/2005 và Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, Khen thưởng ngày 

16/11/2013; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Chủ tịch 

UBND cấp 

huyện 

2 

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể 

lao động tiên tiến và Đơn vị 

tiên tiến (2.000402) 

10 ngày 

làm việc  

Không 

quy định 

Chủ tịch 

UBND cấp 

huyện 

3 

Thủ tục tặng danh hiệu Lao 

động tiên tiến, Chiến sỹ tiên 

tiến (2.000385) 

10 ngày 

làm việc 

Không 

quy định 

Chủ tịch 

UBND cấp 

huyện 

4 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến 10 ngày Không Nộp trực tiếp hoặc Chủ tịch 
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sĩ thi đua cơ sở (1.000843) làm việc quy định trực tuyến qua Cổng 

dịch vụ công tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

hoặc thông qua dịch 

vụ bưu chính công 

đến Trung tâm Hành 

chính công cấp 

huyện 

- Quyết định 63/2019/QĐ-UBND 

ngày 09/10/2019 ban hành Quy chế 

thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

- Quyết định 52/2020/QĐ-UBND 

ngày 21/10/2020 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của quy chế thi đua, 

khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế 

ban hành kèm theo Quyết định số 

63/2019/QĐ-UBND ngày 

09/10/2019 ban hành Quy chế thi 

đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

UBND cấp 

huyện 

5 

Thủ tục tặng Giấy khen của 

Chủ tịch UBND cấp huyện về 

thành tích thi đua theo đợt, 

chuyên đề (2.000374) 

10 ngày 

làm việc 

Không 

quy định 

Chủ tịch 

UBND cấp 

huyện 

6 

Thủ tục Tặng giấy khen của 

Chủ tịch UBND cấp huyện về 

thành tích đột xuất (1.00804) 

10 ngày 

làm việc 

Không 

quy định 

Chủ tịch 

UBND cấp 

huyện 

7 

Thủ tục Tặng Giấy khen của 

Chỉ tịch UBND cấp huyện về 

khen thưởng đối ngoại 

(2.00364) 

10 ngày 

làm việc 

Không 

quy định 

Chủ tịch 

UBND cấp 

huyện 

8 

Thủ tục Tặng Giấy khen của 

Chủ tịch UBND cấp huyện cho 

gia đình (2.000356) 

10 ngày 

làm việc 

Không 

quy định 

Chủ tịch 

UBND cấp 

huyện 

IV Lĩnh vực Tín ngƣỡng, tôn giáo (08 TTHC) 

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 

(1.001228) 

 

Ngay sau 

khi UBND 

cấp huyện 

nhận được 

văn bản 

thông báo 

hợp lệ 

Không 

Nộp trực tiếp hoặc 

trực tuyến qua Cổng 

dịch vụ công tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

hoặc thông qua dịch 

vụ bưu chính công 

đến Trung tâm Hành 

chính công cấp 

huyện 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 

18/11/2016. Có hiệu lực từ ngày 

01/01/2018. 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo. Có hiệu lực từ ngày 

01/01/2018. 

UBND cấp 

huyện 

2 

Thủ tục thông báo danh mục 

hoạt động tôn giáo đối với tổ 

chức có địa bàn hoạt động tôn 

Ngay sau 

khi UBND 

cấp huyện 

Không 
UBND cấp 

huyện 
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giáo ở nhiều xã thuộc một 

huyện (2.000267) 

nhận được 

văn bản 

thông báo 

hợp lệ 

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 (1.000316) 

Ngay sau 

khi UBND 

cấp huyện 

nhận được 

văn bản 

thông báo 

hợp lệ 

Không 
Nộp trực tiếp hoặc 

trực tuyến qua Cổng 

dịch vụ công tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

hoặc thông qua dịch 

vụ bưu chính công 

đến Trung tâm Hành 

chính công cấp 

huyện 

UBND cấp 

huyện 

4 

Thủ tục thông báo tổ chức hội 

nghị thường niên của tổ chức 

tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc có địa bàn hoạt động ở 

một huyện (1.001220) 

Ngay sau 

khi UBND 

cấp huyện 

nhận được 

văn bản 

thông báo 

hợp lệ 

Không 
UBND cấp 

huyện 

5 

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội 

của tổ chức tôn giáo, tổ chức 

tôn giáo trực thuộc, tổ chức 

được cấp chứng nhận đăng ký 

hoạt động tôn giáo có địa bàn 

hoạt động ở một huyện 

(1.001212) 

25 ngày 

làm việc 
Không 

Nộp trực tiếp hoặc 

trực tuyến qua Cổng 

dịch vụ công tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

hoặc thông qua dịch 

vụ bưu chính công 

đến Trung tâm Hành 

chính công cấp 

huyện 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 

18/11/2016. Có hiệu lực từ ngày 

01/01/2018. 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo. Có hiệu lực từ ngày 

01/01/2018. 

UBND cấp 

huyện 

6 

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc 

lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa 

điểm hợp pháp đã đăng ký có 

25 ngày 

làm việc 
Không 

UBND cấp 

huyện 
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quy mô tổ chức ở một huyện 

(1.001204) 

7 

Thủ tục đề nghị giảng đạo 

ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở 

tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã 

đăng ký có quy mô tổ chức ở 

một huyện (1.001199) 

25 ngày 

làm việc 
Không 

UBND cấp 

huyện 

8 

Thủ tục thông báo tổ chức 

quyên góp ngoài địa bàn một 

xã nhưng trong địa bàn một 

huyện, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh của cơ sở tín ngưỡng, tổ 

chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 

trực thuộc (1.001180) 

Ngay sau 

khi UBND 

cấp huyện 

nhận được 

văn bản 

thông báo 

hợp lệ 

Không 

Nộp trực tiếp hoặc 

trực tuyến qua Cổng 

dịch vụ công tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

hoặc thông qua dịch 

vụ bưu chính công 

đến Trung tâm Hành 

chính công cấp 

huyện 

UBND cấp 

huyện 

* G   c ú: Lĩn  vực t   đu   k en t ưởn  (08    C) cắt   ảm t ờ     n t ực   ện t  20 n    l m v ệc còn 10 n    l m v ệc. 

 

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

STT Tên thủ tục hành chính (Mã TTHC) 
Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

1 

Thủ tục Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi 

hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn 

(1.005209) 

-  Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 về tổ chức, hoạt động của quỹ xã 

hội, quỹ từ thiện; 

- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 2 
Thủ tục Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên 

Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=7354&qdcbid=24349&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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phố và xã, phường, thị trấn (1.005208) 13/10/2020 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị 

định số 93/2019/NĐ-CP. 

 

3 

Thủ tục Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Qũy 

có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị 

trấn (1.005207) 

4 

Thủ tục Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ 

sung quỹ trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn 

(1.003889) 

5 
Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ trong 

huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn (1.005206) 

6 

Thủ tục Cho phép quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành 

phố và xã, phường, thị trấn hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ 

hoạt động (1.005205) 

7 
Thủ tục Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ trong huyện, thị xã, thành 

phố và xã, phường, thị trấn (1.005204) 

8 
Thủ tục Đổi tên quỹ trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị 

trấn (1.005203) 

9 
Thủ tục tự giải thể đối với quỹ trong huyện, thị xã, thành phố và xã, 

phường, thị trấn (1.005202) 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=7351&qdcbid=24349&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=7350&qdcbid=24349&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=7349&qdcbid=24349&r_url=tra_cuu_tthc_bg


  

Phần   . N   DUN  CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 . Lĩnh vực tổ chức, biên chế (06 TTHC) 

1. Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền 

quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện  

Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập tổ chức hành chính gửi hồ sơ 

đến Phòng Nội vụ. 

- Bước 2: Công chức chuyên trách của Phòng Nội vụ kiểm tra hồ sơ; nếu 

hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy 

đủ thì thực hiện bước 3. 

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ. 

- Bước 4: Văn bản thẩm định. 

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công 

tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công đến Trung tâm 

Hành chính công cấp huyện. 

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện vào tất cả các ngày làm 

việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Luật Lao động. 

- Sáng: 08h00 đến 11h00. 

- Chiều: 13h30 đến 16h30. 

Thành phần và số lƣợng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản đề nghị thẩm định được ký tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức 

đề nghị thành lập tổ chức hành chính theo quy định. 

+ Dự thảo tờ trình thành lập tổ chức hành chính. 

+ Dự thảo đề án thành lập tổ chức hành chính. 

+ Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan về việc thành lập tổ chức 

hành chính. 

+ Báo cáo của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập về việc tiếp thu, giải trình 

ý kiến của các cơ quan liên quan. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ. 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức đề nghị thành 

lập tổ chức hành chính. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ kê khai: Không. 

Phí, lệ phí: Không. 

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định 

Yêu cầu điều kiện: Không 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 158/2018/NĐ-CP 

ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ 

chức hành chính. 

2. Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền 
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quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

 Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị tổ chức lại tổ chức hành chính gửi hồ 

sơ đến Phòng Nội vụ. 

- Bước 2: Công chức chuyên trách của Phòng Nội vụ kiểm tra hồ sơ; nếu 

hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy 

đủ thì thực hiện bước 3. 

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ. 

- Bước 4: Văn bản thẩm định. 

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công 

tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công đến Trung tâm 

Hành chính công cấp huyện. 

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện vào tất cả các ngày làm 

việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Luật Lao động. 

- Sáng: 08h00 đến 11h00. 

- Chiều: 13h30 đến 16h30. 

Thành phần và số lƣợng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đề án tổ chức lại tổ chức hành chính. 

+ Tờ trình tổ chức lại tổ chức hành chính. 

+ Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

+ Các văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận việc hoàn 

thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các 

vấn đề khác có liên quan (nếu có). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: Trong 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ. 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức đề nghị tổ 

chức lại tổ chức hành chính. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ kê khai: Không. 

Phí, lệ phí: Không. 

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định. 

Yêu cầu, điều kiện: Không 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 158/2018/NĐ-CP 

ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ 

chức hành chính. 

3. Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền 

quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện  

Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể tổ chức hành chính gửi hồ sơ 
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đến Phòng Nội vụ. 

- Bước 2: Công chức chuyên trách của Phòng Nội vụ kiểm tra hồ sơ; nếu 

hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy 

đủ thì thực hiện bước 3. 

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ. 

- Bước 4: Văn bản thẩm định. 

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công 

tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công đến Trung tâm 

Hành chính công cấp huyện. 

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện vào tất cả các ngày làm 

việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Luật Lao động. 

- Sáng: 08h00 đến 11h00. 

- Chiều: 13h30 đến 16h30. 

Thành phần và số lƣợng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đề án giải thể tổ chức hành chính. 

+ Tờ trình giải thể tổ chức hành chính. 

+ Dự thảo văn bản của cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định giải 

thể tổ chức hành chính. 

+ Các văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận việc hoàn 

thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các 

vấn đề khác có liên quan (nếu có). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: Trong 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ. 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức đề nghị giải 

thể tổ chức hành chính. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ kê khai: Không. 

Phí, lệ phí: Không. 

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định. 

Yêu cầu, điều kiện: Không 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 158/2018/NĐ-CP 

ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ 

chức hành chính. 

4. Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 

Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập gửi 

hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính công ích hoặc trên môi trường mạng 

đến Phòng Nội vụ. 

- Bước 2: Công chức chuyên trách của Phòng Nội vụ kiểm tra hồ sơ; nếu 
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hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy 

đủ thì thực hiện bước 3. 

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ. 

- Bước 4: Văn bản thẩm định. 

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công 

tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công đến Trung tâm 

Hành chính công cấp huyện. 

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện vào tất cả các ngày làm 

việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Luật Lao động. 

- Sáng: 08h00 đến 11h00. 

- Chiều: 13h30 đến 16h30. 

Thành phần và số lƣợng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản đề nghị thẩm định được ký tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức 

đề nghị thành lập theo quy định (trường hợp tổ chức không có dấu pháp nhân thì 

người đứng đầu tổ chức ký và ghi rõ họ tên). 

+ Dự thảo tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập. 

+ Dự thảo đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập. 

+ Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

+ Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của đơn vị sự nghiệp công lập hoặc quy chế tổ chức và hoạt động của đơn 

vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, 

nguồn nhân lực). 

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan về việc thành lập đơn vị 

sự nghiệp công lập. 

+ Báo cáo của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập về việc tiếp thu, giải trình 

ý kiến của các cơ quan liên quan. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: Trong 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn tham mưu 

quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức đề nghị thành 

lập đơn vị sự nghiệp công lập. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ kê khai: Không. 

Phí, lệ phí: Không. 

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định 

Yêu cầu, điều kiện: Không 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 158/2018/NĐ-CP 

ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ 

chức hành chính. 

5. Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập 

Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập 
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gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính công ích hoặc trên môi trường 

mạng đến Phòng Nội vụ. 

- Bước 2: Công chức chuyên trách của Phòng Nội vụ kiểm tra hồ sơ; nếu 

hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy 

đủ thì thực hiện bước 3. 

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ. 

- Bước 4: Văn bản thẩm định. 

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công 

tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công đến Trung tâm 

Hành chính công cấp huyện. 

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện vào tất cả các ngày làm 

việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Luật Lao động. 

- Sáng: 08h00 đến 11h00. 

- Chiều: 13h30 đến 16h30. 

Thành phần và số lƣợng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản đề nghị thẩm định được ký tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức 

đề nghị tổ chức lại theo quy định (trường hợp tổ chức không có dấu pháp nhân 

thì người đứng đầu tổ chức ký và ghi rõ họ tên). 

+ Dự thảo Đề án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập. 

+ Dự thảo Tờ trình tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập. 

+ Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

+ Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của đơn vị sự nghiệp công lập hoặc quy chế tổ chức và hoạt động của đơn 

vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, 

nguồn nhân lực). 

+ Các văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận việc hoàn 

thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các 

vấn đề khác có liên quan (nếu có). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: Trong 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ. 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức đề nghị tổ 

chức lại đơn vị sự nghiệp công lập. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ kê khai: Không. 

Phí, lệ phí: Không. 

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định. 

Yêu cầu, điều kiện: Không 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 158/2018/NĐ-CP 

ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ 
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chức hành chính. 

6. Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 

Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể đơn vị sự nghiệp công lập gửi 

hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính công ích hoặc trên môi trường mạng 

đến Phòng Nội vụ. 

- Bước 2: Công chức chuyên trách của Phòng Nội vụ kiểm tra hồ sơ; nếu 

hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy 

đủ thì thực hiện bước 3. 

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ. 

- Bước 4: Văn bản thẩm định. 

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công 

tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công đến Trung tâm 

Hành chính công cấp huyện. 

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện vào tất cả các ngày làm 

việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Luật Lao động. Sáng: 08h00 

đến 11h00. Chiều: 13h30 đến 16h30. 

Thành phần và số lƣợng hồ sơ 

+ Văn bản đề nghị thẩm định được ký tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức 

đề nghị giải thể theo quy định (trường hợp tổ chức không có dấu pháp nhân thì 

người đứng đầu tổ chức ký và ghi rõ họ tên). 

+ Dự thảo Đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

+ Dự thảo Tờ trình giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

+ Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

+ Các văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận việc hoàn 

thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các 

vấn đề khác có liên quan (nếu có). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: Trong 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn tham mưu 

quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức đề nghị giải 

thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ kê khai: Không. 

Phí, lệ phí: Không. 

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định. 

Yêu cầu, điều kiện: Không 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 158/2018/NĐ-CP 

ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ 

chức hành chính. 
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  . Lĩnh vực hội, tổ chức phi chính phủ (07 TTHC) 

1. Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội  

Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện. 

+ Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, 

nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh 

theo quy định. 

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy h n giao cho người nộp. 

+ Bước 3: Phòng Nội vụ xem xét hồ sơ, lấy ý kiến của các Phòng, ban liên 

quan và tham mưu UBND cấp huyện quyết định. 

+ Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ 

và hợp pháp, UBND cấp huyện xem xét, quyết định công nhận Ban vận động 

thành lập Hội. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp đến Trung tâm Hành chính công cấp 

huyện. 

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện vào tất cả các ngày làm 

việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Luật Lao động. 

- Sáng: 08h00 đến 11h00. 

- Chiều: 13h30 đến 16h30. 

Thành phần hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ bao gồm:  

- Đơn đề nghị công nhận Ban vận động thành lập hội, trong đơn nêu rõ tên 

hội, tôn chỉ, mục đích của hội, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt 

động, dự kiến thời gian trù bị thành lập hội và nơi tạm thời làm địa điểm hội 

họp; 

- Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong Ban vận động 

thành lập hội: họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; trú quán; trình độ văn hóa; trình độ 

chuyên môn (Bản chính). 

Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị liên quan. 

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính. 

Lệ phí (nếu có): Không. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị công nhận ban vận động thành 

lập hội (theo Mẫu 3 Phụ lục I Thông tư số 03/2013/TT-BNV). 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) UBND cấp huyện quyết định công nhận ban vận động thành lập hội có 

phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố. 

Người đứng đầu ban vận động thành lập hội là công dân Việt Nam, sống 

thường trú tại Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khỏe và có 

uy tín trong lĩnh vực hội dự kiến hoạt động. 
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Đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, ban vận động thành lập hội 

phải có ít nhất ba thành viên. 

Ban vận động thành lập hội tự giải thể khi đại hội bầu ra ban lãnh đạo của hội. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 

tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 

2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 

số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; 

- Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và 

quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. 
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Mẫu 3 – Đơn đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội 
────────────────────────────────────────────── 

C N  HOÀ    H   CHỦ N H A V  T NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

ĐƠN ĐỀ N HỊ  

Công nhận Ban Vận động thành lập Hội ... (1)... 

     

                                       Kính gửi: ...(2)... 

Tôi là ... đại diện những người sáng lập (Ban Sáng lập) Hội ...(1)... trân 

trọng đề nghị …(2)…xem xét, quyết định công nhận Ban Vận động thành lập 

Hội ...(1)...  như sau: 

 . Sự cần thiết và cơ sở công nhận 
1. Sự cần thiết  

-------------------------------------(3)-------------------------------------------------- 

2. Cơ sở  

-------------------------------------(4)-------------------------------------------------- 

  . Tên, tôn chỉ, mục đích 
        1. Tên Hội: 

 -------------------------------------(5)------------------------------------------------- 

2. Tôn chỉ, mục đích của Hội 

-------------------------------------(6)-------------------------------------------------- 

   . Phạm vi, lĩnh vực hoạt động chính 

 -------------------------------------(7)------------------------------------------------- 

 V.  Hồ sơ gồm: 

 -------------------------------------(8)------------------------------------------------- 

Thông tin khi cần liên hệ: 

Họ và tên:………………………………………………………………. 

Địa chỉ:…………………………………………………………………. 

Số điện thoại:…………………………………………………………… 

Ban Sáng lập Hội đề nghị ...(2)... xem xét, quyết định công nhận Ban Vận 

động thành lập Hội ...(1)..../.                                     

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu Ban Sáng lập Hội. 

…, n    … t án  … năm … 

TM.  BAN SÁN  LẬP H   

(C ữ ký) 

Họ và tên 

─────────────────────────────────────────── 
Ghi chú: 

(1) Tên hội dự kiến thành lập; 

(2) Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận ban vận động thành lập hội; 

(3) Khái quát thực trạng lĩnh vực hội dự kiến hoạt động và sự cần thiết thành lập hội; 
(4) Nêu rõ việc đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội phù hợp quy định tại Điều 2, Điều 5 và Điều 6 Nghị định số 

45/2010/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan (nếu có); 

(5) Tên gọi bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài (nếu có), tên viết tắt (nếu có) phù hợp với lĩnh vực hội dự kiến hoạt động và quy 
định của pháp luật; 

(6) Xác định cụ thể tôn chỉ, mục đích phù hợp tên gọi và quy định của pháp luật; 

(7) Xác định cụ thể phạm vi, lĩnh vực hoạt động chính, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hội dự kiến hoạt động phù hợp tên 
gọi, quy định của pháp luật;  

(8) Hồ sơ theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và các tài liệu có liên quan (nếu có). Nhân sự dự kiến là Trưởng 

Ban Vận động thành lập hội thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này. 
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2. Thủ tục thành lập hội  

Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã gửi 

hồ sơ xin thành lập hội đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện. 

+ Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong 

trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp. 

+ Bước 3: Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ xin phép thành lập hội và thực 

hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề 

nghị bổ sung hồ sơ (nếu có). 

+ Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ 

và hợp pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định cho phép thành 

lập hội. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công 

cấp huyện hoặc qua đường bưu điện. Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến của cơ 

quan có thẩm quyền, nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính từ ngày đến 

trên phong bì. 

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện vào tất cả các ngày làm 

việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Luật Lao động. 

- Sáng: 08h00 đến 11h00. 

- Chiều: 13h30 đến 16h30. 

Thành phồ hồ sơ: 

- Đơn đề nghị thành lập hội (theo mẫu); (Bản chính) 

- Dự thảo điều lệ hội (theo mẫu); (Bản chính) 

- Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền công nhận; (Bản chính) 

- Phiếu lý lịch tư pháp và sơ yếu lý lịch của người đứng đầu ban vận động 

thành lập hội; (Bản chính) 

- Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở hội; (Bản chính) 

- Bản kê khai tài chính, tài sản (nếu có). (Bản chính) 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp 

huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị liên quan. 

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính. 

Lệ phí: Không. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   

- Đơn đề nghị thành lập hội (theo Mẫu 4 Phụ lục I Thông tư số 

03/2013/TT-BNV); 

- Dự thảo điều lệ hội (theo Mẫu 9 Phụ lục I Thông tư số 03/2013/TT-

BNV); 

- Đơn của công dân Việt Nam đăng ký tham gia hội (theo Mẫu 1 Phụ lục I 
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Thông tư số 03/2013/TT-BNV); 

- Đơn của tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia hội (theo Mẫu 2 Phụ lục I 

Thông tư số 03/2013/TT-BNV). 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Căn cứ tình hình thực tế địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

ủy quyền để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép thành lập hội có 

phạm vi hoạt động trong xã. 

Điều kiện thành lập hội: 

- Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật, không trùng lặp về tên 

gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó 

trên cùng địa bàn lãnh thổ; 

- Có điều lệ; 

- Có trụ sở; 

- Hội có phạm vi hoạt động trong xã có ít nhất mười công dân, tổ chức 

trong xã có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội. 

Phải có ban vận động thành lập hội được cơ quan quản lý nhà nước về 

ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động công nhận. 

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày quyết định cho phép thành lập hội có 

hiệu lực, ban vận động thành lập hội phải tổ chức đại hội. 

Nếu qua thời hạn trên ban vận động thành lập hội không tổ chức đại hội, thì 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tổ chức đại hội, ban vận động 

thành lập hội có văn bản gửi cơ quan nhà nước đã quyết định cho phép thành lập 

hội đề nghị gia hạn. Thời gian gia hạn không quá 30 ngày, nếu quá thời gian 

được gia hạn mà ban vận động thành lập hội không tổ chức đại hội thì quyết 

định cho phép thành lập hội hết hiệu lực. Nếu có nhu cầu tiếp tục thành lập hội, 

ban vận động thành lập hội phải xin phép thành lập lại hội, trình tự thủ tục như 

mới bắt đầu. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 

tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 

2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 

số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; 

- Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và 

quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. 
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Mẫu 4 – Đơn đề nghị thành lập hội  
C N  HOÀ    H   CHỦ N H A V  T NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

ĐƠN ĐỀ N HỊ 

 Thành lập Hội ...(1)... 

 

                                         Kính gửi: …(2)… 

 Ban Vận động thành lập Hội ...(1)... trân trọng đề nghị …(2)… xem xét, 

cho phép thành lập Hội …(1)… như sau: 

 . Sự cần thiết và cơ sở thành lập 

1. Sự cần thiết  

-------------------------------------(3)-------------------------------------------------- 

2. Cơ sở   

-------------------------------------(4)-------------------------------------------------- 

  . Tên hội, tôn chỉ, mục đích 
1. Tên Hội: 

 -------------------------------------(5)------------------------------------------------- 

2. Tôn chỉ, mục đích của Hội 

-------------------------------------(6)-------------------------------------------------- 

   . Phạm vi, lĩnh vực hoạt động và nhiệm vụ, quyền hạn 

1. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động 

 -------------------------------------(7)------------------------------------------------- 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn  

 V. Tài sản, tài chính và trụ sở ban đầu: 

1. Tài sản, tài chính đóng góp (nếu có):………………………………... 

2. Nơi dự kiến đặt trụ sở của Hội:……………………………………… 

V.  Hồ sơ, gồm: 

 -------------------------------------(9)------------------------------------------------- 

Thông tin khi cần liên hệ: 

Họ và tên:……………………………………………………………….. 

Địa chỉ:…………………………………………………………………. 

Số điện thoại:…………………………………………………………… 

Ban Vận động thành lập Hội đề nghị …(2)… xem xét, quyết định cho phép 

thành lập Hội ...(1)..../. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: … 

 

…, n    … t án  … năm … 

TM. BAN VẬN Đ N                                

TRƢỞN  BAN                                                                               

(C ữ ký) 

 Họ và tên 

Ghi chú: 
(1) Tên hội dự kiến thành lập; 

(2) Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hội; 

(3) Khái quát thực trạng lĩnh vực hội dự kiến hoạt động và sự cần thiết thành lập hội; 
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(4) Bảo đảm theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 và Điều 5 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và quy 

định pháp luật có liên quan (nếu có); 

(5) Tên gọi bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài (nếu có), tên viết tắt (nếu có) phù hợp với lĩnh 

vực hội dự kiến hoạt động và quy định của pháp luật; 

(6) Xác định cụ thể tôn chỉ, mục đích phù hợp tên gọi và quy định của pháp luật; 

(7) Xác định cụ thể phạm vi, lĩnh vực hoạt động chính, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực 

hội dự kiến hoạt động phù hợp tên gọi, quy định của pháp luật;  

(8) Nêu các nhiệm vụ, quyền hạn của hội phù hợp tên gọi và quy định tại Điều 23 và Điều 24 

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan (nếu có); 

(9) Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 45/20120/NĐ-CP và tài liệu liên quan (nếu có). 

Trưởng ban Ban Vận động thành lập hội thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này. 
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Mẫu 9 – Điều lệ  hội  (*) 

...(1)... 

───── 

 

C N  H A    H   CHỦ N H A V  T NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

──────────────────── 

 

 

Đ ỀU L  H   ...(2)... 

(P   du ệt kèm t eo Qu  t địn  số      /QĐ - ... n    ... t án  ... năm ...                        

củ  ...) 
 

Chƣơng   

QUY ĐỊNH CHUN  

 

Điều 1. Tên gọi, biểu tƣợng 

1. Tên tiếng Việt:........................................................................................... 

 2. Tên tiếng nước ngoài (nếu có):................................................................. 

 3. Tên viết tắt (nếu có):................................................................................. 

 4. Biểu tượng (nếu có):.................................................................................. 

 Điều 2. Tôn chỉ, mục đích  

 Hội ...(2)... (sau đây gọi tắt là Hộlà tổ chức ...(3)... của ...(4)..., tự nguyện 

thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

 Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở 

 1. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy 

định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

phê duyệt.  

 2. Trụ sở của Hội đặt tại................................................................................ 

 Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động 

 1. Hội hoạt động trên phạm vi …(5)…, trong lĩnh vực…(6)…  

 2. Hội chịu sự quản lý nhà nước của …(7)… và …(8)… có liên quan đến 

lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. 

 Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động 

 1. Tự nguyện, tự quản. 

 2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch. 

 3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động. 

 4. Không vì mục đích lợi nhuận. 

 5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội. 
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Chƣơng    

QUYỀN HẠN, NH  M VỤ 

 Điều 6. Quyền hạn 

 1. Tuyên truyền mục đích của Hội. 

 2. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan 

đến chức năng, nhiệm vụ của Hội.  

 3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục 

đích của Hội theo quy định của pháp luật.  

 4. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và 

giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về 

các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề 

theo quy định của pháp luật. 

 5. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến 

nội dung hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hội và 

lĩnh vực Hội hoạt động. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động 

dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi 

có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. 

 6. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của 

Hội.  

 7. Thành lập pháp nhân thuộc Hội theo quy định của pháp luật. 

 8. Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ 

hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về 

kinh phí hoạt động. 

 9. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong 

và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối 

với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao. 

 10. Được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện 

thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật và báo cáo cơ quan quản lý nhà 

nước về ngành, lĩnh vực Hội hoạt động, cơ quan quyết định cho phép thành lập 

Hội về việc gia nhập tổ chức quốc tế tương ứng, ký kết, thực hiện thoả thuận 

quốc tế. (đố  vớ   ộ  có p ạm v   oạt độn  cả nướ 

 Điều 7. Nhiệm vụ  

 1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt 

động của Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt. Không 

được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật 

tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi 

ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.  

 2. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội 

viên vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm 
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tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, góp phần xây 

dựng và phát triển đất nước. 

 3. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân 

thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định 

của Hội. 

 4. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về 

các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy 

định của pháp luật.  

 5. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo 

quy định của pháp luật. 

 6. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của hội.  

 7. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy định của 

pháp luật. 

 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. 

Chƣơng     

H   V  N 

 Điều 8. Hội viên, tiêu chuẩn hội viên 

 1. Hội viên của Hội gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên 

danh dự:  

 a) Hội viên chính thức (9): Công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong 

lĩnh vực ...(6)..., có đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều này, tán thành Điều 

lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội, có thể trở thành hội viên chính thức của Hội. 

 Hội viên liên kết (nếu có)............................(10)....................................... 

 Hội viên danh dự (nếu có)...........................(11)....................................... 

 2. Tiêu chuẩn hội viên chính thức: .................(12)....................................... 

 Điều 9. Quyền của hội viên 

1. Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

2. Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, 

được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức. 

3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội 

theo quy định của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm 

quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.  

4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh 

lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hội. 

5. Được giới thiệu hội viên mới. 

6. Được khen thưởng theo quy định của Hội. 
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7. Được cấp thẻ hội viên (nếu có). 

8. Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên. 

9. Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như 

hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền ứng cử, 

đề cử, bầu cử Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hội. 

Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên 

 1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hội.  

 2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kết, hợp tác với các 

hội viên khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh,. 

 3. Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ 

giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hội phân công bằng văn bản. 

 4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội. 

 5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội. 

Điều 11. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra hội 

-------------------------------------(13)----------------------------------------------- 

Chƣơng  V 

TỔ CHỨC, HOẠT Đ NG 

Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Hội 

1. Đại hội. 

2. Ban Chấp hành (hoặc tên gọi khác). 

3. Ban Thường vụ (hoặc tên gọi khác). 

4. Ban Kiểm tra. 

5. Văn phòng, các ban chuyên môn (nếu có). 

6. Các tổ chức thuộc Hội (nếu có). 

Điều 13. Đại hội 

1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất 

thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức ...(14)... một lần. Đại hội bất thường 

được triệu tập khi ít nhất có 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Chấp hành 

hoặc có ít nhất 1/2 (một phần hatổng số hội viên chính thức đề nghị. 

2. Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức 

Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu. Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu 

được tổ chức khi có trên 1/2 (một phần hasố hội viên chính thức hoặc có trên 1/2 

(một phần hasố đại biểu chính thức có mặt.  

3. Nhiệm vụ của Đại hội:  
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a) Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; Phương hướng, 

nhiệm vụ nhiệm kỳ mới của Hội;  

Thảo luận và thông qua Điều lệ; Điều lệ (sửa đổi, bổ sung); đổi tên, chia, 

tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Hội (nếu có);  

Thảo luận, góp ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và Báo 

cáo tài chính của Hội;  

Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra;  

Các nội dung khác (nếu có);  

e) Thông qua nghị quyết Đại hội. 

4. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội: 

a) Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc 

quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định; 

Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được quá 1/2 

(một phần hađại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.  

Điều 14. Ban Chấp hành Hội (hoặc tên gọi khác) 

1. Ban Chấp hành Hội do Đại hội bầu trong số các hội viên của Hội. Số 

lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Nhiệm 

kỳ của Ban Chấp hành cùng với nhiệm kỳ Đại hội.  

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành:  

a) Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hội, lãnh đạo 

mọi hoạt động của Hội giữa hai kỳ Đại hội;  

Chuẩn bị và quyết định triệu tập Đại hội; 

Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Hội;  

Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Hội. Ban hành Quy chế hoạt động 

của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản 

của Hội; Quy chế quản lý, sử dụng con dấu của Hội; Quy chế khen thưởng, kỷ 

luật; các quy định trong nội bộ Hội phù hợp với quy định của Điều lệ Hội và quy 

định của pháp luật; 

Bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ, bầu 

bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra. Số ủy viên Ban Chấp hành bầu 

bổ sung không được quá ...(15)... so với số lượng ủy viên Ban Chấp hành đã 

được Đại hội quyết định. 

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành:  

a) Ban Chấp hành hoạt động theo Quy chế của Ban Chấp hành, tuân thủ 

quy định của pháp luật và Điều lệ Hội; 
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Ban Chấp hành mỗi năm họp ... lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu 

của Ban Thường vụ hoặc trên ... tổng số ủy viên Ban Chấp hành;  

Các cuộc họp của Ban Chấp hành là hợp lệ khi có ... ủy viên Ban Chấp 

hành tham gia dự họp. Ban Chấp hành có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay 

hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Chấp hành quyết 

định; 

Các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành được thông qua khi có trên 

... tổng số ủy viên Ban Chấp hành dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường 

hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về 

bên có ý kiến của Chủ tịch Hội. 

Điều 15. Ban Thƣờng vụ Hội (hoặc tên gọi khác) 

1. Ban Thường vụ Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban 

Chấp hành; Ban Thường vụ Hội gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên. 

Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết 

định. Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội.  

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ:  

a) Giúp Ban Chấp hành triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ 

Hội; tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành; lãnh đạo hoạt 

động của Hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành;  

Chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập họp Ban Chấp hành; 

Quyết định thành lập các tổ chức, đơn vị thuộc Hội theo nghị quyết của 

Ban Chấp hành; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức; quyết 

định bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo các tổ chức, đơn vị thuộc Hội.  

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Thường vụ:  

a) Ban Thường vụ hoạt động theo Quy chế do Ban Chấp hành ban hành, 

tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội; 

Ban Thường vụ mỗi ... họp ... lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của 

Chủ tịch Hội hoặc trên ... tổng số ủy viên Ban Thường vụ;  

Các cuộc họp của Ban Thường vụ là hợp lệ khi có ... ủy viên Ban Thường 

vụ tham gia dự họp. Ban Thường vụ có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay 

hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Thường vụ quyết 

định; 

Các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ được thông qua khi có trên 

... tổng số ủy viên Ban Thường vụ dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường 

hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về 

bên có ý kiến của Chủ tịch Hội. 

Điều 16. .................................................(16)................................................ 
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Điều 17. Ban Kiểm tra Hội 

1. Ban Kiểm tra Hội gồm Trưởng ban, Phó trưởng ban (nếu có) và một số 

ủy viên do Đại hội bầu ra. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Kiểm tra do 

Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra cùng với nhiệm kỳ Đại hội.  

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra:  

a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội, nghị quyết Đại hội; nghị 

quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các quy chế của Hội 

trong hoạt động của các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hội, hội viên;  

Xem xét, giải quyết đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, hội 

viên và công dân gửi đến Hội. 

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm tra: Ban Kiểm tra hoạt động theo 

quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ 

Hội. 

Điều 18. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội (hoặc tên gọi khá 

1. Chủ tịch Hội là đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật, chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Hội. Chủ tịch Hội do Ban Chấp 

hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành Hội. Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội do 

Ban Chấp hành Hội quy định.  

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội: 

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp 

hành, Ban Thường vụ Hội; 

Chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan có thẩm quyền cho phép thành 

lập Hội, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của Hội, trước 

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội về mọi hoạt động của Hội. Chỉ đạo, điều 

hành mọi hoạt động của Hội theo quy định Điều lệ Hội; nghị quyết Đại hội; nghị 

quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;  

Chủ trì các phiên họp của Ban Chấp hành; chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và 

chủ trì các cuộc họp của Ban Thường vụ;  

Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ký các văn bản của Hội;  

Khi Chủ tịch Hội vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc 

của Hội được ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Chủ tịch Hội. 

 3. Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp 

hành Hội. Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội quy định.  

Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Hội chỉ đạo, điều hành công tác của Hội theo sự 

phân công của Chủ tịch Hội; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội và trước pháp 

luật về lĩnh vực công việc được Chủ tịch Hội phân công hoặc ủy quyền. Phó Chủ 
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tịch Hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp 

hành, Ban Thường vụ Hội phù hợp với Điều lệ Hội và quy định của pháp luật. 

Điều 19...........................................(17)......................................................... 

Chƣơng V 

CH A, TÁCH; SÁP NHẬP;                                                                                        

HỢP NHẤT; ĐỔ  T N VÀ   ẢI THỂ 

Điều 20. Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và đổi tên và giải thể Hội 

Việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể Hội thực hiện theo 

quy định của Bộ luật Dân sự, quy định của pháp luật về hội, nghị quyết Đại hội 

và các quy định pháp luật có liên quan.  

Chƣơng V  

TÀ  CHÍNH VÀ TÀ  SẢN 

Điều 21. Tài chính, tài sản của Hội  

1. Tài chính của Hội: 

a) Nguồn thu của Hội: 

- Lệ phí gia nhập Hội, hội phí hàng năm của hội viên; 

- Thu từ các hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật;  

- Tiền tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy 

định của pháp luật;  

- Hỗ trợ của Nhà nước gắn với nhiệm vụ được giao (nếu có);  

- Các khoản thu hợp pháp khác;  

Các khoản chi của Hội:  

- Chi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Hội;  

- Chi thuê trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện làm việc; 

- Chi thực hiện chế độ, chính sách đối với những người làm việc tại Hội 

theo quy định của Ban Chấp hành Hội phù hợp với quy định của pháp luật; 

- Chi khen thưởng và các khoản chi khác theo quy định của Ban Chấp hành. 

2. Tài sản của Hội: Tài sản của Hội bao gồm trụ sở, trang thiết bị, phương 

tiện phục vụ hoạt động của Hội. Tài sản của Hội được hình thành từ nguồn kinh 

phí của Hội; do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến, tặng theo quy 

định của pháp luật; được Nhà nước hỗ trợ (nếu có).  

Điều 22. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội 

1. Tài chính, tài sản của Hội chỉ được sử dụng cho các hoạt động của Hội.  

2. Tài chính, tài sản của Hội khi chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và giải thể 

được giải quyết theo quy định của pháp luật. 
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3. Ban Chấp hành Hội ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản 

của Hội đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm phù hợp với quy 

định của pháp luật và tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội. 

Chƣơng V   

KHEN THƢỞNG, KỶ LUẬT 

Điều 23. Khen thƣởng 

1. Tổ chức, đơn vị thuộc Hội, hội viên có thành tích xuất sắc được Hội 

khen thưởng hoặc được Hội đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khen 

thưởng theo quy định của pháp luật.  

2. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền, thủ tục khen 

thưởng trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội. 

Điều 24. Kỷ luật 

1. Tổ chức, đơn vị thuộc Hội, hội viên vi phạm pháp luật; vi phạm Điều lệ, 

quy định, quy chế hoạt động của Hội thì bị xem xét, thi hành kỷ luật bằng các 

hình thức:……………………………..(18)……………………………………… 

2. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể thẩm quyền, quy trình xem xét kỷ 

luật trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội. 

Chƣơng V    

Đ ỀU KHOẢN TH  HÀNH 

Điều 25. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội 

Chỉ có Đại hội Hội ...(2)… mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này. 

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội phải được … số đại biểu chính thức có mặt tại 

Đại hội tán thành. 

Đ ều 26. Hiệu lực t     n  

1. Điều lệ Hội ...(2)… gồm … Chương, … Điều đã được Đại hội ...(19)… 

Hội ...(2)… thông qua ngày … tháng … năm … tại … và có hiệu lực thi hành 

theo Quyết định phê duyệt của …  

2. Căn cứ quy định pháp luật về hội và Điều lệ Hội, Ban Chấp hành Hội 

...(2)… có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này./. 

 

 QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ N ƢỜ  KÝ  

(C ữ ký  dấu)  

 

 

 

Họ và tên 

 

Ghi chú: 
(*) Mẫu này hướng dẫn nội dung chính của điều lệ hội; nếu sửa đổi, bổ sung thì ghi: Điều lệ (sửa đổi, 

bổ sung). Căn cứ quy định của pháp luật về hội và pháp luật có liên quan; căn cứ tính chất, phạm vi, 
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lĩnh vực hoạt động, tổ chức.. của hội, hội có thể bổ sung quy định cho phù hợp; 

(1) Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt điều lệ; 

(2) Tên hội; 

(3) Ghi rõ hội là tổ chức chính trị - xã hội hoặc chính trị - xã hội - nghề nghiệp hoặc xã hội - nghề 

nghiệp hoặc xã hội…; 

(4)  Ghi rõ đối tượng tập hợp của hội; 

(5) Ghi rõ phạm vi hoạt động của hội: Cả nước hoặc liên tỉnh hoặc trong tỉnh …, trong huyện …, trong 

xã…; 

(6) Ghi rõ lĩnh vực hoạt động chính của hội; 

(7) Cơ quan nhà nước quản lý lĩnh vực hoạt động chính của hội; 

(8) Cơ quan nhà nước có liên quan; 

(9) Quy định cụ thể hội viên tổ chức (nếu có); 

(10) (11) Quy định cụ thể hội viên liên kết, hội viên danh dự (nếu có) phù hợp với quy định tại Điều 

17 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; 

(12) Quy định cụ thể tiêu chuẩn hội viên chính thức của hội;  

(13)  Quy định cụ thể thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra hội đối với hội viên; 

(14) Quy định cụ thể nhiệm kỳ đại hội của hội nhưng không quá 05 (năm) năm; 

(15) Quy định cụ thể số ủy viên Ban Chấp hành được bầu bổ sung: 1/3, 20%, 30%...; 

(16) Các tổ chức khác: Thường trực hội, ban thư ký ... (nếu có); 

(17) Các chức danh khác: Tổng thư ký, thư ký ... (nếu có); 

(18) Ghi rõ các hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ ... ; 

(19) Đại hội thành lập hoặc đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu lần thứ ... hoặc đại hội bất thường. 
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Mẫu 1 - Đơn công dân Việt Nam đăng ký tham gia hội 

C N  H A    H I CHỦ N H A V  T NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------- 

  

ĐƠN ĐĂN  KÝ 

Tham gia Hội …(1)… 

Kính gửi: ...(2).... 

Sau khi nghiên cứu tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực dự kiến hoạt động, phạm 

vi hoạt động của Hội …(1)…, tôi tán thành và tự nguyện làm đơn này để đăng 

ký tham gia Hội. 

1. Họ và tên: ………………………………………………………… 

2. Sinh ngày: ……………..; Nghề nghiệp: ………………………… 

3. Địa chỉ thường trú: ……………………………………………… 

4. Số CMND:................................................................................... 

5. Điện thoại: ……………………………………………………… 

6. Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………… 

Trân trọng đề nghị ...(2).... xem xét, đồng ý để tôi tham gia Hội./. 

  

  ..., n    ... t án  ... năm ... 

N ƢỜI VI T ĐƠN 

(Chữ ký) 

 

 

 

 

Họ và tên 

Ghi chú: 

(1) Tên hội dự kiến thành lập; 

(2) Tên ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. 
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Mẫu 2 - Đơn tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia hội 

C NG H A    H I CHỦ N H A V  T NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐĂN  KÝ 

Tham gia Hội …(1)… 

Kính gửi: ...(2).... 

Sau khi nghiên cứu tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực dự kiến hoạt động, phạm 

vi hoạt động của Hội ...(1)..., chúng tôi tán thành và tự nguyện làm đơn này đăng 

ký tham gia Hội. 

1. Thông tin cơ bản về tổ chức 

a) Tên: ……………………………………………………………… 

Địa chỉ: ……………………………………………………………. 

Số Giấy phép hoạt động (điều lệ): ……… do …………cấp ngày ... tháng 

... năm ... 

Người đại diện theo pháp luật: ……………………………………… 

2. Người đại diện tổ chức tham gia Hội 

a) Họ và tên: ………………………………; Chức vụ: …………… 

Địa chỉ: ……………………………………………………………… 

Số điện thoại: …………………………………………………….. 

Trân trọng đề nghị ...(2)... xem xét, đồng ý để chúng tôi tham gia Hội./. 

  

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- …; 

- Lưu: VT, … 

…  n    … t án  … năm … 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA 

N ƢỜ  KÝ 

(Chữ ký  dấu) 

 

 

Họ và tên 

Ghi chú: 

(1) Tên hội dự kiến thành lập; 

(2) Tên ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. 
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3. Thủ tục phê duyệt điều lệ hội  

Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đại hội, Ban lãnh đạo hội gửi 

tài liệu đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện để báo cáo kết quả và xin 

phê duyệt điều lệ. 

+ Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong 

trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp. 

+ Bước 3: Phòng Nội vụ nghiên cứu, thẩm định điều lệ hội và thực hiện 

quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị 

bổ sung hồ sơ (nếu có). 

+ Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ 

và hợp pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quyết định phê duyệt điều lệ 

hội. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc qua 

đường bưu điện. Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến của cơ quan có thẩm quyền, 

nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì. 

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện vào tất cả các ngày làm 

việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Luật Lao động. 

- Sáng: 08h00 đến 11h00. 

- Chiều: 13h30 đến 16h30. 

Hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:  

- Công văn báo cáo kết quả đại hội (theo mẫu); (Bản chính) 

- Điều lệ (theo mẫu) và biên bản thông qua điều lệ hội; (Bản chính) 

- Biên bản bầu ban lãnh đạo, ban kiểm tra (có danh sách kèm theo) và lý 

lịch người đứng đầu hội, công văn báo cáo thay đổi chức danh lãnh đạo hội (nếu 

có); (Bản chính) 

- Chương trình hoạt động của hội; (Bản chính) 

- Nghị quyết đại hội. (Bản chính) 

Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp 

huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị liên quan. 

Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

Quyết định hành chính. 

Lệ phí (nếu có): Không. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   

Công văn báo cáo kết quả đại hội (theo Mẫu 5 Phụ lục 1 Thông tư số 

03/2013/TT-BNV). 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
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a) Trường hợp điều lệ hội có nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp 

luật thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền từ chối phê duyệt và yêu cầu, 

hướng dẫn ban lãnh đạo hội hoàn chỉnh điều lệ hội phù hợp với quy định của pháp 

luật. 

Điều lệ hội có hiệu lực kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết 

định phê duyệt. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 

tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 

2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 

số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; 

- Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và 

quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. 
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Mẫu 5 – Công văn báo cáo kết quả đại hội  

...(1)... 

───── 

 

Số:       /...(2)... 

V/v báo cáo kết quả Đại hội 

C N  HOÀ    H   CHỦ N H A V  T NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 …  n    … t án  … năm ... 
 

                                   

Kính gửi: …(3)… 

  Ngày ... tháng ... năm ..., Đại hội thành lập (Đại hội nhiệm kỳ ... hoặc Đại 

hội bất thườnHội ...(1)... đã được tổ chức tại..., Đại hội đã thảo luận và thông 

qua nội dung sau: 

-------------------------------------(4)-------------------------------------------------- 

Hồ sơ gửi kèm theo: 

-------------------------------------(5)-------------------------------------------------- 

- Tài liệu khác có liên quan (nếu có) 

Hội ...(1)... báo cáo kết quả Đại hội với …(3)…và đề nghị xem xét, quyết 

định …(6)…./.  
                                                                                                      

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- ...; 

- Lưu ... 

TM. BAN THƢỜN  VỤ (7) 

CHỦ TỊCH 

( C ữ ký  dấu) 

 

Họ và tên  

 hi chú: 
(1) Tên hội; 

(2) Viết tắt tên hội; 

(3) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hội; 

(4) Những nội dung đã được Đại hội thảo luận, thông qua; 

(5) Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 10 

Thông tư này đối với trường hợp đổi tên hội; 

(6) Nếu đại hội thành lập thì ghi phê duyệt điều lệ; nếu đại hội nhiệm kỳ hoặc bất 

thường mà có sửa đổi, bổ sung điều lệ thì ghi phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sunhoặc có đổi 

tên và phê duyệt điều lệ thì ghi: Đổi tên hội và phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ suncủa hội. 

Trường hợp đại hội nhiệm kỳ hoặc bất thường không sửa đổi, bổ sung điều lệ hoặc không đổi 

tên thì bỏ cụm từ: “và đề nghị xem xét, quyết định …”; 

(7) Tên gọi khác quy định về thẩm quyền ghi trong điều lệ hiện hành, đối với đại hội 

thành lập thì chỉ cần chữ ký của Chủ tịch hội đã được ban lãnh đạo bầu. 
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4. Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất đối với hội  

Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Ban lãnh đạo hội gửi hồ sơ xin chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội 

đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện. 

+ Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong 

trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp. 

+ Bước 3: Phòng Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy 

trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ 

sung hồ sơ (nếu có). 

+ Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ 

và hợp pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định việc chia, tách; 

sáp nhập; hợp nhất hội. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu 

rõ lý do.  

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công 

cấp huyện hoặc qua đường bưu điện. Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến của cơ 

quan có thẩm quyền, nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính từ ngày đến 

trên phong bì. 

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện vào tất cả các ngày làm 

việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Luật Lao động. 

- Sáng: 08h00 đến 11h00. 

- Chiều: 13h30 đến 16h30. 

Hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:  

- Đơn đề nghị chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (theo mẫu); (Bản chính) 

- Đề án chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội; (Bản chính) 

- Nghị quyết đại hội của hội về việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội; 

(Bản chính) 

- Dự thảo điều lệ hội mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội; (Bản chính) 

- Danh sách ban lãnh đạo lâm thời của hội thành lập mới do chia, tách; sáp 

nhập; hợp nhất hội; (Bản chính) 

- Sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu ban lãnh đạo 

lâm thời; (Bản chính) 

- Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội hình thành mới do chia, 

tách; sáp nhập; hợp nhất hội. (Bản chính) 

Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp 

huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ. 
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- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị liên quan. 

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính. 

Lệ phí (nếu có): Không. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   

- Đơn đề nghị tách hội (theo Mẫu 10 Phụ lục 1 Thông tư số 03/2013/TT-

BNV); 

- Đơn đề nghị chia hội (theo Mẫu 11 Phụ lục 1 Thông tư số 03/2013/TT-

BNV); 

- Đơn đề nghị sáp nhập hội (theo Mẫu 12 Phụ lục 1 Thông tư số 

03/2013/TT-BNV); 

- Đơn đề nghị hợp nhất hội (theo Mẫu 13 Phụ lục 1 Thông tư số 

03/2013/TT-BNV). 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi có quyết định chia, tách; sáp nhập; hợp 

nhất hội, các hội mới được hình thành phải tổ chức đại hội để thông qua các nội 

dung được quy định tại Điều 11 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. 

Các hội mới được hình thành do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất lập 01 bộ hồ 

sơ theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP gửi cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền theo Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP để xem xét, phê 

duyệt điều lệ. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 

tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 

2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 

số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; 

- Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và 

quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. 
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Mẫu 10 – Đơn đề nghị tách hội 

C N  HOÀ    H   CHỦ N H A V  T NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

ĐƠN ĐỀ N HỊ 

Tách Hội …(1)… thành Hội …(1)… và Hội …(2)… 

 

     Kính gửi:  …(3)…  

Theo quy định của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 

2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 

số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 45/2010/NĐ-CP; Hội …(1)… thông qua việc tách Hội …(1)... 

thành Hội …(1)... và Hội …(2)... như sau: 

1. Lý do tách hội 

-------------------------------------(4)-------------------------------------------------- 

2.  Hồ sơ gồm: 

-------------------------------------(5)-------------------------------------------------- 

- Các tài liệu có liên quan (nếu có). 

Thông tin liên hệ: 

Họ và tên: …………………………………………………………………… 

Địa chỉ:……………………………………………………………………… 

Số điện thoại:………………………………………………………………... 

Hội …(1)… đề nghị …(3)… xem xét, quyết định cho phép tách Hội 

…(1)... thành Hội …(1)… và Hội …(2)..../.                                                                         

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- ....; 

- Lưu:...  

…  n    … t án  … năm …  

TM. BAN THƢỜN  VỤ (6) 

CHỦ TỊCH 

( C ữ ký  dấu) 

 

Họ và tên  
Ghi chú: 

(1) Tên hội bị tách; 

(2) Tên hội được thành lập mới do tách hội; 

(3) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tách hội; 

(4) Nêu rõ lý do, sự cần thiết phải tách hội và việc tách phù hợp quy định của pháp luật; 

(5) Theo Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; 

(6) Tên gọi khác quy định về thẩm quyền ký văn bản theo điều lệ hội bị tách. 
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Mẫu 11 - Đơn đề nghị chia hội 

C N  HOÀ    H   CHỦ N H A V  T NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

ĐƠN ĐỀ N HỊ  

Chia Hội …(1)… thành Hội …(2)… và Hội …(3)… 

 

     Kính gửi: …(4)…  

Theo quy định của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 

2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 

số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 45/2010/NĐ-CP; Hội …(1)… thông qua việc chia Hội …(1)... 

thành Hội …(2)... và Hội …(3)... như sau: 

1. Lý do chia hội 

-------------------------------------(5)-------------------------------------------------- 

2.  Hồ sơ gồm: 

-------------------------------------(6)--------------------------------------------------

- Các tài liệu có liên quan (nếu có). 

Thông tin liên hệ: 

Họ và tên: …………………………………………………………………… 

Địa chỉ:……………………………………………………………………… 

Số điện thoại:………………………………………………………………... 

Hội …(1)… đề nghị …(4)… xem xét, quyết định cho phép chia Hội 

…(1)… thành Hội …(2)… và Hội …(3)…./.                                             

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- ...; 

- Lưu: ...  

…, n    … t án  … năm … 

TM. BAN THƢỜN  VỤ (7) 

CHỦ TỊCH 

( C ữ ký  dấu) 

Họ và tên  
Ghi chú: 

(1) Tên hội bị chia; 

(2) (3) Tên hội được thành lập mới do chia; 

(4) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chia hội; 

(5) Nêu rõ lý do, sự cần thiết phải chia hội và việc chia hội phù hợp quy định của pháp 

luật; 

(6) Theo Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; 

(7) Tên gọi khác theo quy định điều lệ hội. 
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Mẫu 12 – Đơn đề nghị sáp nhập hội 

C N  HOÀ    H   CHỦ N H A V  T NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

ĐƠN ĐỀ N HỊ  

Sáp nhập Hội …(1)… vào Hội …(2)…  

     Kính gửi:  …(3)…  

Theo quy định của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 

2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 

số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 45/2010/NĐ-CP; Hội …(1)… và Hội …(2)… đã thông qua việc 

sáp nhập Hội …(1)… vào Hội …(2)…  như sau: 

1. Lý do sáp nhập hội 

-------------------------------------(4)--------------------------------------------------

2.  Hồ sơ gồm: 

-------------------------------------(5)--------------------------------------------------

- Các tài liệu có liên quan (nếu có) 

Thông tin liên hệ: 

Họ và tên: …………………………………………………………………… 

Địa chỉ:……………………………………………………………………… 

Số điện thoại:………………………………………………………………... 

Đề nghị …(3) … xem xét, quyết định cho phép sáp nhập Hội …(1)… vào 

Hội …(2)…./. 

                                            …  n    … t án  …năm … 

Nơi 

nhận: 
- Như trên; 

- ...; 

- Lưu:.... 

 

TM. BAN THƢỜN  VỤ(6)  

H  ...(1)... 

CHỦ TỊCH 

( C ữ ký  dấu) 

Họ và tên  
 

TM. BAN THƢỜN  VỤ(6)   

H  ...(2)... 

CHỦ TỊCH 

( C ữ ký  dấu) 

Họ và tên  
 

 

 
Ghi chú: 

(1) Tên hội bị sáp nhập; 

(2) Tên hội được sáp nhập; 

(3) Cơ quan có thẩm quyền cho phép sáp nhập hội;  

(4) Nêu rõ lý do, sự cần thiết sáp nhập hội và việc sáp nhập phù hợp quy định của 

pháp luật; 

(5) Theo Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; 

(6) Tên gọi khác theo quy định điều lệ hội. 
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Mẫu 13 – Đơn đề nghị hợp nhất hội 
C N  HOÀ    H   CHỦ N H A V  T NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

ĐƠN ĐỀ N HỊ  

Hợp nhất Hội …(1)… và Hội …(2)… thành Hội …(3)…  

     Kính gửi:  …(4)…  

 

Theo quy định của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 

2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 

số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 45/2010/NĐ-CP; Hội …(1)… và Hội …(2)… đã thông qua việc 

hợp nhất Hội …(1)… và Hội …(2)… thành Hội …(3)… như sau: 

1. Lý do hợp nhất 

-------------------------------------(5)--------------------------------------------------

2.  Hồ sơ gồm: 

-------------------------------------(6)--------------------------------------------------

- Các tài liệu có liên quan (nếu có). 

Thông tin liên hệ: 

Họ và tên: …………………………………………………………………… 

Địa chỉ:……………………………………………………………………… 

Số điện thoại:……………………………………………………………….. 

Đề nghị …(4)… xem xét, quyết định cho phép hợp nhất Hội …(1)… và 

Hội …(2)… thành Hội …(3)…./.                                                                                               

                                   …  n    … t án  … năm … 
 

Nơi 

nhận: 
- Như trên; 

- ...; 

- Lưu:... 

 

TM. BAN THƢỜN  VỤ(7)  

H  ...(1)... 

CHỦ TỊCH 

( C ữ ký  dấu) 

Họ và tên  
 

TM. BAN THƢỜN  VỤ(7)   

H  ...(2)... 

CHỦ TỊCH 

( C ữ ký  dấu) 

Họ và tên  
 

 ──────────────────────────────────────────── 

 Ghi chú: 

(1) (2) Tên hội bị hợp nhất; 

(3) Tên hội thành lập mới do hợp nhất; 

(4) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hợp nhất hội;  

(5) Nêu rõ lý do, sự cần thiết hợp nhất hội và việc hợp nhất phù hợp quy định của 

pháp luật; 

(6) Theo Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; 

(7) Tên gọi khác theo quy định điều lệ hội. 
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5. Thủ tục đổi tên hội 

Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Ban lãnh đạo hội gửi hồ sơ xin đổi tên hội đến Trung tâm Hành 

chính công cấp huyện. 

+ Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong 

trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp. 

+ Bước 3: Phòng Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy 

trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ 

sung hồ sơ (nếu có). 

+ Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp 

pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định cho phép đổi tên hội và 

phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung). Trường hợp không đồng ý phải có văn bản 

trả lời và nêu rõ lý do. 

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công 

cấp huyện hoặc qua đường bưu điện. Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến của cơ 

quan có thẩm quyền, nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính từ ngày đến 

trên phong bì. 

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện vào tất cả các ngày làm 

việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Luật Lao động. 

- Sáng: 08h00 đến 11h00. 

- Chiều: 13h30 đến 16h30. 

Hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ bao gồm:  

- Đơn đề nghị đổi tên; (Bản chính) 

- Nghị quyết đại hội của hội về việc đổi tên hội; (Bản chính) 

- Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung; (Bản chính) 

- Trường hợp đồng thời có sự thay đổi về ban lãnh đạo hội thì gửi kèm theo 

biên bản bầu ban lãnh đạo (có danh sách kèm theo), đối với người đứng đầu hội 

thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 03/2013/TT-BNV. (Bản 

chính) 

Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp 

huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị liên quan. 

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính. 

Lệ phí (nếu có): Không. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
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Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Tên của hội được viết bằng tiếng Việt, có thể được phiên âm, dịch ra 

tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài; tên, biểu tượng của hội không được 

trùng lặp, gây nhầm lẫn với tên của hội khác đã được thành lập hợp pháp; không 

vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa dân tộc. 

Tên mới của hội và điều lệ (sửa đổi, bổ sunhội có hiệu lực kể từ ngày cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền quyết định phê duyệt. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 

tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 

2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 

số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; 

- Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và 

quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. 
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7. Thủ tục tự giải thể hội 

Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Ban lãnh đạo hội gửi hồ sơ xin giải thể hội đến Trung tâm Hành 

chính công cấp huyện. 

+ Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong 

trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp. 

+ Bước 3: Phòng Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy 

trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ 

sung hồ sơ (nếu có). 

+ Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ 

và hợp pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định việc giải thể hội. 

Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công 

cấp huyện hoặc qua đường bưu điện. Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến của cơ 

quan có thẩm quyền, nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính từ ngày đến 

trên phong bì. 

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện vào tất cả các ngày làm 

việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Luật Lao động. 

- Sáng: 08h00 đến 11h00. 

- Chiều: 13h30 đến 16h30. 

Hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:  

- Đơn đề nghị giải thể hội (theo mẫu); (Bản chính) 

- Nghị quyết giải thể hội; (Bản chính) 

- Bản kê tài sản, tài chính; (Bản chính) 

- Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính, lao động và thời hạn thanh 

toán các khoản nợ khác. (Bản chính) 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp 

huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị liên quan. 

Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

Quyết định hành chính. 

Lệ phí (nếu có): Không. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   

Đơn đề nghị giải thể hội (theo Mẫu 14 Phụ lục 1 Thông tư số 03/2013/TT-

BNV). 
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Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức và cá nhân có 

liên quan theo quy định của pháp luật trên năm số liên tiếp ở báo địa phương. 

Giải quyết tài sản, tài chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định 

45/2010/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan. 

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày hội tự giải thể, hội thực hiện 

các quy định trên và gửi một bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ 

quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của hội. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 

tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 

2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 

số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; 

- Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và 

quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. 
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Mẫu 14 – Đơn đề nghị giải thể hội 

────────────────────────────────────────────── 
C N  HOÀ    H   CHỦ N H A V  T NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

ĐƠN ĐỀ N HỊ                                                                                                            
 iải thể Hội ...(1)... 

 

                                                 Kính gửi: …(2)…  

Theo quy định của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 

của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 

33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của 45/2010/NĐ-CP; Hội …(1)… đã thông qua việc giải thể như sau: 

1. Lý do giải thể hội 

-------------------------------------(3)-------------------------------------------------- 

2.  Hồ sơ gồm: 

-------------------------------------(4)-------------------------------------------------- 

- Các tài liệu có liên quan (nếu có). 

Thông tin liên hệ: 

Họ và tên: …………………………………………………………………… 

Địa chỉ:……………………………………………………………………… 

Số điện thoại:………………………………………………………………... 

Hội …(1)… đề nghị …(2)… xem xét, quyết định giải thể Hội./.                                                                                               

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- ...; 

- Lưu:... 

…  n    … t án  … năm … 

TM. BAN THƢỜN  VỤ (5) 

CHỦ TỊCH 

(C ữ ký  đón  dấu) 

Họ và tên  

 ──────────────────────────────────────────────                                              

Ghi chú: 

(1) Tên hội đề nghị giải thể; 

(2) Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải thể hội; 

(3) Nêu rõ lý do giải thể hội và việc giải thể phù hợp quy định của pháp luật; 

(4) Theo Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; 

(5) Tên gọi khác theo quy định điều lệ hội. 
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7. Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thƣờng  

Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Ban lãnh đạo hội gửi hồ sơ báo cáo về việc tổ chức đại hội 

nhiệm kỳ, đại hội bất thường đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện. 

+ Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong 

trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp. 

+ Bước 3: Phòng Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy 

trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ 

sung hồ sơ (nếu có). 

+ Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ báo cáo đầy đủ và 

hợp pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện có ý kiến bằng văn bản về việc tổ chức 

đại hội. Trường hợp cần lấy ý kiến cơ quan có liên quan đến ngành, lĩnh vực 

chính mà hội hoạt động thì chậm nhất không quá 25 ngày phải có ý kiến bằng 

văn bản về việc tổ chức đại hội. 

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công 

cấp huyện hoặc qua đường bưu điện. Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến của cơ 

quan có thẩm quyền, nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính từ ngày đến 

trên phong bì. 

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện vào tất cả các ngày làm 

việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Luật Lao động. 

- Sáng: 08h00 đến 11h00. 

- Chiều: 13h30 đến 16h30. 

Hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ bao gồm:  

* Hồ sơ báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ: 

- Nghị quyết của ban lãnh đạo hội về việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ; (Bản 

chính) 

- Dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động 

nhiệm kỳ tới của hội. Báo cáo kiểm điểm của ban lãnh đạo, ban kiểm tra và báo 

cáo tài chính của hội; (Bản chính) 

- Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung (nếu có); (Bản chính) 

- Danh sách dự kiến nhân sự ban lãnh đạo, ban kiểm tra, trong đó nêu rõ 

tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng thành viên ban lãnh đạo, ban kiểm tra hội. Đối với 

nhân sự dự kiến là người đứng đầu hội phải có sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư 

pháp, văn bản đồng ý của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp 

quản lý cán bộ; (Bản chính) 

- Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức đại hội, số lượng đại biểu mời, đại 

biểu chính thức tham dự đại hội, dự kiến chương trình đại hội; (Bản chính) 

- Báo cáo số lượng hội viên, trong đó nêu rõ số hội viên chính thức của hội; 

(Bản chính) 

- Các hội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội theo quy định của điều 

lệ hội và quy định của pháp luật (nếu có). (Bản chính) 

* Hồ sơ báo cáo đại hội bất thường:  

- Nghị quyết của ban lãnh đạo hội về việc tổ chức đại hội bất thường trong 

đó nêu rõ nội dung thảo luận và quyết định tại đại hội; (Bản chính) 
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- Dự thảo những nội dung thảo luận và quyết định tại đại hội; (Bản chính) 

- Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức đại hội, số lượng đại biểu mời, đại 

biểu chính thức tham dự đại hội, dự kiến chương trình đại hội. (Bản chính) 

Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (trường hợp cần lấy ý kiến thì tối 

đa không quá 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp 

huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị liên quan. 

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính. 

Lệ phí (nếu có): Không. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hội tổ chức đại hội 

nhiệm kỳ, đại hội bất thường sau khi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. Trường hợp hội tổ chức đại hội mà không báo cáo theo 

quy định thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền không phê duyệt điều lệ hội đã 

được thông qua. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 

tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 

2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 

số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; 

- Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và 

quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. 
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II . Lĩnh vực thi đua khen thƣởng (07 TTHC) 

1. Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen 

thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 

Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1. Trung tâm hành chính công cấp huyện tiếp nhận đề nghị khen 

thưởng của các đơn vị thực thuộc. 

+ Bước 2. Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, xin ý kiến Hội đồng thi đua 

khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định 

khen thưởng. 

+ Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, phòng Nội 

vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen. 

+ Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối 

tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội 

vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết. 

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ 

công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công đến Trung 

tâm Hành chính công cấp huyện 

Nơi tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công cấp huyện 

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện vào tất cả các ngày 

làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Luật Lao động. 

- Sáng: 08h00 đến 11h00. 

- Chiều: 13h30 đến 16h30. 

Thành phần hồ sơ: 

Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng 

Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng 

Giấy khen của cấp trình khen; 

Biên bản xét khen thưởng. 

Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ. 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức, cá nhân 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ cấp huyện 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch UBND 

cấp huyện tặng Giấy khen. 

Phí, lệ phí: không quy định 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Theo mẫu phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Chủ thể là cá nhân co thành tích được đề nghị khen thưởng. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật Sửa đổi, bổ 
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sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng và các văn bản có liên quan về công tác thi đua, khen thưởng 

Quyết định 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 Ban hành Quy chế thi 

đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Quyết định 52/2020/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo 

Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 
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Mẫu số 01
1
 

ĐƠN VỊ CẤP TR N 

------- 

C N  H A    H   CHỦ N H A V  T NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                            ---------------------- 

  ỉn  (t  n  p ố)  n   …… t án ……. năm…….. 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ N HỊ KHEN.........
2
 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể) 

Tên tập thể đề nghị 
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 

 . SƠ LƢỢC ĐẶC Đ ỂM, TÌNH HÌNH 
1. Đặc điểm, tình hình: 

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; 

- Quá trình thành lập và phát triển; 

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, 

cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể
3
. 

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao. 

  . THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 
1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan 

(đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen 

thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. 

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ 

tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các 

năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản 

lý, cải cách hành chính; sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và 

việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với bộ, 

ban, ngành, địa phương và cả nước
4
. 

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi 

đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác. 

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
5
. 

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể
6
. 

   . CÁC HÌNH THỨC Đ  ĐƢỢC KHEN THƢỞN 
7
 

1. Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận 

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 
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2. Hình thức khen thưởng: 

Năm 
Hình thức khen 

thƣởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen 

thƣởng; cơ quan ban hành quyết định 

      

      

      

  

 ÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH 

KHEN THƢỞN  

(Ký  đón  dấu) 

THỦ TRƢỞN  ĐƠN VỊ 

(Ký  đón  dấu) 

________________ 
1
 Báo cáo thành tích 25 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao vàng, 10 năm đối với Huân 

chương Hồ Chí Minh, 10 năm đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, 05 năm đối với Huân 

chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 năm 

đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh và Giấy khen; 01 năm đối với Tập thể lao động 

xuất sắc và Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh. 

2
 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng. 

3
 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn 

(ngân sách, tự có, vay ngân hàng...). 

4
 Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc, thực hiện nhiệm vụ chính trị của 

đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị), ví dụ: 

- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, 

lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ 

thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động... 

việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh 

thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). 

- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quảhọc tập; số 

học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), 

cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,... 

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người 

được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh 

miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội...). 

5
 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán 

bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện... 

6
 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể (kèm 

theo giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận). 

7
 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể 

Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, 

năm ký quyết định). 
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Mẫu số 02
1
 

 
ĐƠN VỊ CẤP TR N 

-------------------- 

 

C N  H A    H   CHỦ N H A V  T NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------------------------------------------- 

 ỉn  (t  n  p ố)  n   ..... t án .....năm....... 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ N HỊ TẶN ...….....
2
 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân) 
_____________ 

 

 . SƠ LƢỢC LÝ LỊCH 

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): 

- Sinh ngày, tháng, năm:                              Giới tính: 

- Quê quán
3
: 

- Trú quán: 

- Đơn vị công tác: 

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: 

  . THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: 

2. Thành tích đạt được của cá nhân
4
: 

                                           
1
Báo cáo thành tích 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân 

công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, 07 năm đối với Huân chương 

Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Chiến công; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi 

đua cấp bộ, cấp tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy 

khen. 
2
Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng. 

 

3
Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố 

trực thuộc trung ương). 
 

4
Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất 

lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, 

những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật 

vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác 

bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai 

trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ 

thiện…). 

- Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh 

doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư 

tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã 

hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động… việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; 

đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền).  

- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học 

tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung 

ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,… 
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   . CÁC HÌNH THỨC Đ  ĐƢỢC KHEN THƢỞN 
5
 

1. Danh hiệu thi đua: 
 

Năm 
Danh hiệu 

Thi đua 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công 

nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành 

quyết định 

   

   

   
 

2. Hình thức khen thưởng: 
 

Năm 
Hình thức  

khen thƣởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen 

thƣởng; cơ quan ban hành quyết định 

   

   

   
 

THỦ TRƢỞN  ĐƠN VỊ 

 ÁC NHẬN, ĐỀ N HỊ 
(Ký  đón  dấu) 

N ƢỜ  BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

(Ký      rõ  ọ v  t n) 

 
 
 

THỦ TRƢỞN  ĐƠN VỊ CẤP TR N TRỰC T  P  ÁC NHẬN   

(Ký  đón  dấu) 

 

 

                                                                                                                                    
- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số 

người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, 

chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, 

xã hội…). 

- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình 

công tác của Trung ương hội, đoàn thể giao. 

- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà 

nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành, địa 

phương...  
5
Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định). 

- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 07 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân 

chương Lao động hạng ba, 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v... 

- Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”: 

+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sỹ 

thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” và 06 lần đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” trước 

thời điểm đề nghị;  

+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc đề tài 

nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý kiến xác nhận của Hội đồng sáng kiến, 

khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc phải có giấy chứng nhận của Hội đồng kèm 

theo hồ sơ.  

- Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc 

Trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” trước thời điểm đề 

nghị; các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận. 
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2. Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến  

Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, UBND cấp huyện tiếp nhận 

đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc. 

+ Bước 2. Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, xin ý kiến Hội đồng thi đua 

khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định 

khen thưởng. 

+ Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, phòng Nội 

vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen. 

+ Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối 

tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội 

vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết. 

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ 

công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công đến Trung 

tâm Hành chính công cấp huyện 

Nơi tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công cấp huyện 

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện vào tất cả các ngày 

làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Luật Lao động. 

- Sáng: 08h00 đến 11h00. 

- Chiều: 13h30 đến 16h30. 

Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể được đề nghị tặng Tập thể 

Lao động tiên tiến của cấp trình khen; (Bản chính) 

+ Báo cáo thành tích do tập thể được đề nghị khen thưởng làm, trong đó 

ghi rõ hành động, thành tích để đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên 

tiến; (Bản chính) 

+ Biên bản bình xét thi đua. 

Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ. 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ cấp huyện 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch UBND 

cấp huyện công nhận danh hiệu thi đua 

Phí, lệ phí: Không quy định 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu phụ lục kèm theo Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP của Chính phủ 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chủ thể là tập thể có 

thành tích được đề nghị khen thưởng. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật Sửa đổi, bổ 
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sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng và các văn bản có liên quan về công tác thi đua, khen thưởng 

Quyết định 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 Ban hành Quy chế thi 

đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Quyết định 52/2020/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo 

Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 
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Mẫu số 01 

ĐƠN VỊ CẤP TR N 

------- 

C N  H A    H   CHỦ N H A V  T NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

   ỉn  (t  n  p ố)  n    …. t án  … năm ….. 

  

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ N HỊ KHEN …….
 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể) 

Tên tập thể đề nghị  

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 

 

 . SƠ LƢỢC ĐẶC Đ ỂM, TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm, tình hình: 

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; 

- Quá trình thành lập và phát triển; 

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, 

cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể. 

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao. 

  . THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan 

(đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen 

thưởng, Nghị định số42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ. 

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ 

tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các 

năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản 

lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài 

nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về 

kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước. 

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi 

đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác. 

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể. 

   . CÁC HÌNH THỨC Đ  ĐƢỢC KHEN THƢỞN  

1. Danh hiệu thi đua: 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=42/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Năm Danh hiệu thi 

đua 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh 

hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

      

      

      

2. Hình thức khen thưởng: 

Năm Hình thức 

khen thƣởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thƣởng; cơ 

quan ban hành quyết định 

      

      

      

  

THỦ TRƢỞN  ĐƠN VỊ CẤP TR N 

TRỰC T  P NHẬN  ÉT,  ÁC NHẬN 

(Ký  đón  dấu) 

THỦ TRƢỞN  ĐƠN VỊ 

(Ký  đón  dấu) 
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3. Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến  

Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, UBND cấp huyện tiếp nhận 

đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc. 

+ Bước 2. Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, xin ý kiến Hội đồng thi đua 

khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định 

khen thưởng. 

+ Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, phòng Nội 

vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen. 

+ Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối 

tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội 

vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết. 

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ 

công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công đến Trung 

tâm Hành chính công cấp huyện 

Nơi tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công cấp huyện 

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện vào tất cả các ngày 

làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Luật Lao động. 

- Sáng: 08h00 đến 11h00. 

- Chiều: 13h30 đến 16h30. 

Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản đề nghị kèm theo danh sách cá nhân được đề nghị tặng danh 

hiệu Lao động tiên tiến của cấp trình khen; (Bản chính) 

+ Biên bản bình xét thi đua. (Bản chính) 

Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ. 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ cấp huyện 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch UBND 

cấp huyện công nhận danh hiệu thi đua 

Phí, lệ phí: Không quy định 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chủ thể cá nhân có 

thành tích được đề nghị khen thưởng. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định 
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chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng và các văn bản có liên quan về công tác thi đua, khen thưởng 

Quyết định 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 Ban hành Quy chế thi 

đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Quyết định 52/2020/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo 

Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 
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4. Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 

Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1. Trung tâm hành chính công cấp huyện tiếp nhận đề nghị khen 

thưởng của các đơn vị thực thuộc. 

+ Bước 2. Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, xin ý kiến Hội đồng thi đua 

khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định 

khen thưởng. 

+ Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, phòng Nội 

vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen. 

+ Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối 

tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội 

vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết. 

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ 

công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công đến Trung 

tâm Hành chính công cấp huyện 

Nơi tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công cấp huyện 

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện vào tất cả các ngày 

làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Luật Lao động. 

- Sáng: 08h00 đến 11h00. 

- Chiều: 13h30 đến 16h30. 

Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị (kèm theo danh sách các các nhân được đề nghị tặng 

danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở của cấp trình khen). 

- Báo cáo thành tích của các cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến 

sỹ thi đua cơ sở, trong báo cáo thành tích phải nêu rõ nội dung phát minh, sáng 

kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học, công nghệ, sáng tác hoặc sáng tạo đem lại 

hiệu quả thiết thực. 

- Biên bản bình xét của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp trình khen. 

(Bản chính) 

- Chứng nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc Quyết 

định công nhận của Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp bộ, ngành, đoàn thể trung 

ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với phát minh, sáng chế, sáng 

kiến, cải tiến ứng dụng khoa học công nghệ, sáng tác hoặc sáng tạo. 

- Quyết định công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến (đối với cá nhân 

thuộc thẩm quyền quản lý của cấp xã). 

Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ. 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
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cấp huyện 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ cấp huyện 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch UBND 

cấp huyện công nhận danh hiệu thi đua 

Phí, lệ phí: không quy định 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu phụ lục kèm theo Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP của Chính phủ 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chủ thể là cá nhân co 

thành tích được đề nghị khen thưởng. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng và các văn bản có liên quan về công tác thi đua, khen thưởng 

Quyết định 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 Ban hành Quy chế thi 

đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Quyết định 52/2020/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo 

Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 
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5. Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành 

tích thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề 

Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1. Trung tâm hành chính công cấp huyện tiếp nhận đề nghị khen 

thưởng của các đơn vị thực thuộc. 

+ Bước 2. Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên 

quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch 

UBND cấp huyện quyết định khen thưởng. 

+ Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, phòng Nội 

vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen. 

+ Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối 

tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội 

vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết 

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ 

công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công đến Trung 

tâm Hành chính công cấp huyện 

Nơi tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công cấp huyện 

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện vào tất cả các ngày 

làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Luật Lao động. 

- Sáng: 08h00 đến 11h00. 

- Chiều: 13h30 đến 16h30. 

Thành phần hồ sơ: 

Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng 

Giấy khen của cấp trình khen; 

Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, 

trong đó ghi rõ hành động, thành tích để đề nghị khen thưởng; 

Biên bản bình xét khen thưởng. 

Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ. 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức, cá nhân 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ cấp huyện 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch UBND 

cấp huyện tặng Giấy khen. 

Phí, lệ phí: không quy định 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu phụ lục kèm theo Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP của Chính phủ 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
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Chủ thể là cá nhân co thành tích được đề nghị khen thưởng. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng và các văn bản có liên quan về công tác thi đua, khen thưởng 

Quyết định 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 Ban hành Quy chế thi 

đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Quyết định 52/2020/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo 

Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

6. Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành 

tích đột xuất 

Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1. Trung tâm hành chính công cấp huyện tiếp nhận đề nghị khen 

thưởng của các đơn vị thực thuộc. 

+ Bước 2. Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, xin ý kiến Hội đồng thi đua 

khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định 

khen thưởng. 

+ Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, phòng Nội 

vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen. 

+ Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối 

tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội 

vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết 

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ 

công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công đến Trung 

tâm Hành chính công cấp huyện 

Nơi tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công cấp huyện 

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện vào tất cả các ngày 

làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Luật Lao động. 

- Sáng: 08h00 đến 11h00. 

- Chiều: 13h30 đến 16h30. 

Thành phần hồ sơ: 

Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng 

Giấy khen của cấp trình khen; 
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Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, 

trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị khen thưởng; 

Biên bản bình xét khen thưởng. 

Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức, cá nhân 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ cấp huyện 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch UBND 

cấp huyện tặng Giấy khen. 

Phí, lệ phí: không quy định 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Theo mẫu phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Chủ thể là cá nhân co thành tích được đề nghị khen thưởng. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng và các văn bản có liên quan về công tác thi đua, khen thưởng 

Quyết định 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 Ban hành Quy chế thi 

đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Quyết định 52/2020/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo 

Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

7. Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen 

thƣởng đối ngoại 

Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1. Trung tâm hành chính công cấp huyện tiếp nhận đề nghị khen 

thưởng của các đơn vị thực thuộc. 

+ Bước 2. Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, xin ý kiến Hội đồng thi đua 

khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định 

khen thưởng. 
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+ Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, phòng Nội 

vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen. 

+ Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối 

tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội 

vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết. 

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ 

công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công đến Trung 

tâm Hành chính công cấp huyện 

Nơi tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công cấp huyện 

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện vào tất cả các ngày 

làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Luật Lao động. 

- Sáng: 08h00 đến 11h00. 

- Chiều: 13h30 đến 16h30. 

Thành phần hồ sơ: 

- Đối với khen thưởng đối ngoại: 

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng 

Giấy khen của cấp trình khen; (Bản chính) 

- Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, 

trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị khen thưởng; (Bản chính) 

- Biên bản xét khen thưởng. (Bản chính) 

Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ cấp huyện 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch UBND 

cấp huyện tặng Giấy khen. 

Phí, lệ phí: không quy định 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu phụ lục kèm theo Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP của Chính phủ 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Chủ thể là cá nhân co thành tích được đề nghị khen thưởng. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định 
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chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng và các văn bản có liên quan về công tác thi đua, khen thưởng 

Quyết định 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 Ban hành Quy chế thi 

đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Quyết định 52/2020/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo 

Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

8. Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình 

Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1. Trung tâm hành chính công cấp huyện tiếp nhận đề nghị khen 

thưởng của các đơn vị thực thuộc. 

+ Bước 2. Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên 

quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch 

UBND cấp huyện quyết định khen thưởng. 

+ Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, phòng Nội 

vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen. 

+ Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối 

tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội 

vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết. 

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ 

công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công đến Trung 

tâm hành chính công huyện 

Nơi tiếp nhận: Trung tâm hành chính công huyện 

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện vào tất cả các ngày 

làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Luật Lao động. 

- Sáng: 08h00 đến 11h00. 

- Chiều: 13h30 đến 16h30. 

Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách gia đình được đề nghị tặng Giấy 

khen của cấp trình khen; 

- Báo cáo thành tích do gia đình được đề nghị khen thưởng làm, trong đó 

ghi rõ thành tích để đề nghị khen thưởng 

- Biên bản xét khen thưởng. 

Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ cấp huyện 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch UBND 

cấp huyện tặng Giấy khen. 

Phí, lệ phí: Không quy định 
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Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng và các văn bản có liên quan về công tác thi đua, khen thưởng; 

Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ Nội vụ Bãi bỏ 

khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Quyết định 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 Ban hành Quy chế thi 

đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Quyết định 52/2020/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo 

Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về việc công 

bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ. 
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 V. Lĩnh vực tín ngƣỡng, tôn giáo (08 TTHC) 

1. Thủ tục thông báo mở lớp bồi dƣỡng về tôn giáo theo quy định tại 

khoản 2 Điều 41 Luật tín ngƣỡng, tôn giáo 

Trình tự thực hiện: Chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai giảng, tổ chức 

tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định 

tại khoản 2 Điều 41 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo gửi văn bản thông báo đến Trung 

tâm Phục vụ hành chính công cấp huyện nơi mở lớp. 

Cách thức thực hiện: Gửi văn bản thông báo trực tiếp hoặc qua Cổng dịch 

vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Hành 

chính công cấp huyện.  

Văn bản thông báo phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Nếu 

gửi qua dịch vụ bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo 

ngày ghi trên dấu công văn đến. 

Nơi tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công cấp huyện. 

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 

Thực hiện vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy 

định của Luật Lao động. 

- Sáng: 08h00 đến 11h00. 

- Chiều: 13h30 đến 16h30. 

Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo nêu rõ tên lớp, địa điểm, lý do, 

thời gian học, nội dung, chương trình, thành phần tham dự, danh sách giảng 

viên. 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được 

văn bản thông báo hợp lệ. 

Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 của Luật tín 

ngưỡng, tôn giáo. 

Cơ quan thực hiện TTHC: 

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo theo quy định: Ủy ban nhân 

dân cấp huyện. 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ. 

Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc tiếp nhận thông 

báo. 

Văn bản thông báo được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện công 

tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 

Phí, lệ phí: Không 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Nội dung văn bản thông báo theo quy định tại 

khoản 2 Điều 41 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): 

a) Chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai giảng, tổ chức tôn giáo, tổ chức 

tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo. 

b) Trường hợp việc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo vi phạm quy định tại 
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Điều 5 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản 

yêu cầu tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc không tổ chức hoặc dừng 

việc mở lớp bồi dưỡng. 

Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016 (khoản 2 Điều 41). Có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2018. 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ (Điều 

21). Có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 

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 

Trình tự thực hiện:  

Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một 

huyện gửi văn bản thông báo về danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm 

đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp huyện. 

Cách thức thực hiện:  

Gửi văn bản thông báo trực tiếp hoặc qua Cổng dịch vụ công tỉnh  hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện.  

Văn bản thông báo phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Nếu 

gửi qua dịch vụ bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo 

ngày ghi trên dấu công văn đến. 

Nơi tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công cấp huyện. 

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 

Thực hiện vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy 

định của Luật Lao động. 

- Sáng: 08h00 đến 11h00. 

- Chiều: 13h30 đến 16h30. 

Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 

(nếu có 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được 

văn bản thông báo hợp lệ. 

Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt 

động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. 

Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo theo quy định: Ủy ban nhân 

dân cấp huyện. 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ. 

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân 

dân cấp huyện về việc tiếp nhận thông báo. 

Văn bản thông báo được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện 
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công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 

Phí, lệ phí: Không 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo hằng 

năm hoặc danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung (Mẫu B30, Phụ lục Nghị định 

số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017). 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): 

1) Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày được công nhận, chấp thuận hoặc được 

cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 

trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn 

hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện có trách nhiệm gửi văn bản 

thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm đến Ủy ban nhân dân 

cấp huyện. 

2) Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực, 

tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức đã được cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một 

huyện trước ngày Luật có hiệu lực có trách nhiệm thông báo danh mục hoạt 

động tôn giáo diễn ra hằng năm đến Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

3) Việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm chỉ thực 

hiện một lần. Đối với các hoạt động tôn giáo không có trong danh mục đã thông 

báo thì người đại diện tổ chức có trách nhiệm gửi văn bản thông báo bổ sung 

đến Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016 (Điều 43). Có hiệu lực từ ngày 

01/01/2018. 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ (Điều 

21). Có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 

  



65 

 

Mẫu B30 

C N  H A    H   CHỦ N H A V  T NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

...
(1)
…  n   ……t án ……năm…… 

 

 

TH N  BÁO 

Danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm 

hoặc danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung 
___________ 

 

Kính gửi: ……….
(2)
………. 

 

Tên tổ chức (chữ in hoa):…….…………………
 (3)

…………………….... 

Trụ sở:………..………………………………………………………… ...  

Thông báo danh mục hoạt động ...
(4)
... với các nội dung sau: 

 

TT Tên các hoạt 

động tôn giáo 

Thời gian 

tổ chức 

Địa điểm diễn ra 

hoạt động tôn giáo 

 hi chú 

1     

2     

...     

N     

 

 

 

TM. TỔ CHỨC 
(3) 

(C ữ ký  dấu) 
 

(1)
 Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ 

chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. 
(2)
 Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc 

thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ suncủa tổ chức có địa 

bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh 

đối với việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ suncủa 

tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp 

huyện đối với việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ 

suncủa tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện; Ủy ban nhân 

dân cấp xã đối với việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo 

bổ suncủa tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã.  
(3) 

Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn giáo.  
(4)

 Hoạt động tôn giáo hằng năm hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung. 
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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 

Trình tự thực hiện: Chậm nhất là 20 ngày trước khi diễn ra hoạt động tôn 

giáo không có trong danh mục đã thông báo hằng năm, người đại diện của tổ 

chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng 

ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện 

gửi văn bản thông báo bổ sung đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp 

huyện. 

Cách thức thực hiện: Gửi văn bản thông báo trực tiếp hoặc qua Cổng dịch 

vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Hành 

chính công cấp huyện. Văn bản thông báo phải có xác nhận của Ủy ban nhân 

dân cấp huyện. Nếu gửi qua dịch vụ bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông 

báo được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến. 

Nơi tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công cấp huyện. 

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 

Thực hiện vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy 

định của Luật Lao động. 

- Sáng: 08h00 đến 11h00. 

- Chiều: 13h30 đến 16h30. 

Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 

(nếu có). 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được 

văn bản thông báo hợp lệ. 

Đối tƣợng thực hiện TTHC: Người đại diện của tổ chức tôn giáo, tổ chức 

tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo bổ 

sung hoạt động tôn giáo không có trong danh mục đã thông báo hằng năm. 

Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo theo quy định: Ủy ban nhân 

dân cấp huyện. 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ. 

Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc tiếp nhận thông 

báo. 

Văn bản thông báo được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện công 

tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 

Phí, lệ phí: Không 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo hằng 

năm hoặc danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung (Mẫu B30, Phụ lục Nghị định 

số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017). 
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Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có) 

Chậm nhất là 20 ngày trước khi diễn ra hoạt động tôn giáo không có trong 

danh mục đã thông báo hằng năm, người đại diện của tổ chức tôn giáo, tổ chức 

tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có 

địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện có trách nhiệm gửi văn 

bản thông báo bổ sung đến Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016 (Điều 43). Có hiệu lực từ ngày 

01/01/2018. 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ (Điều 

21). Có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 
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Mẫu B30 

C N  H A    H   CHỦ N H A V  T NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

...
(1)
…  n   ……t án ……năm…… 

 

 

TH N  BÁO 

Danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm 

hoặc danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung 
___________ 

 

 

Kính gửi: ……….
(2)
………. 

 

Tên tổ chức (chữ in hoa):…….…………………
 (3)

…………………….... 

Trụ sở:………..………………………………………………………… ...  

Thông báo danh mục hoạt động ...
(4)
... với các nội dung sau: 

 

TT Tên các hoạt 

động tôn giáo 

Thời gian 

tổ chức 

Địa điểm diễn ra 

hoạt động tôn giáo 
 hi chú 

1     

2     

...     

N     

 

 

 

TM. TỔ CHỨC 
(3) 

                           (C ữ ký  dấu) 
 

(1)
 Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ 

chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. 
(2)
 Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc thông 

báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ suncủa tổ chức có địa bàn hoạt 

động tôn giáo ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với việc 

thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ suncủa tổ chức có địa 

bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với 

việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ suncủa tổ chức có 

địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã đối với việc 

thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ suncủa tổ chức có địa 

bàn hoạt động tôn giáo ở một xã.  
(3) 

Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn giáo.  
(4)

 Hoạt động tôn giáo hằng năm hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung. 
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4. Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thƣờng niên của tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện 

Trình tự thực hiện: 

Chậm nhất là 20 ngày trước ngày tổ chức hội nghị, tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một huyện gửi văn bản 

thông báo về việc tổ chức hội nghị thường niên đến Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp huyện. 

Cách thức thực hiện: 

Gửi văn bản thông báo trực tiếp hoặc qua Cổng dịch vụ công tỉnh hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện.  

Văn bản thông báo phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Nếu 

gửi qua dịch vụ bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo 

ngày ghi trên dấu công văn đến. 

Nơi tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công cấp huyện. 

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 

Thực hiện vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy 

định của Luật Lao động. 

- Sáng: 08h00 đến 11h00. 

- Chiều: 13h30 đến 16h30. 

Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

1) Văn bản thông báo (theo mẫu); 

2) Dự kiến thành phần, số lượng người tham dự; 

3) Chương trình tổ chức hội nghị thường niên. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được 

văn bản thông báo hợp lệ. 

Đối tƣợng thực hiện TTHC:  

Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo 

ở một huyện tổ chức hội nghị thường niên. 

Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo theo quy định: Ủy ban nhân 

dân cấp huyện. 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ. 

Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc tiếp nhận thông 

báo. 

Văn bản thông báo được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện công 

tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 

Phí, lệ phí: Không 
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Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo tổ chức hội nghị thường niên 

(Mẫu B31, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017). 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): 

Chậm nhất là 20 ngày trước ngày tổ chức hội nghị, tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một huyện có trách 

nhiệm gửi văn bản thông báo về việc tổ chức hội nghị thường niên đến Ủy ban 

nhân dân cấp huyện. 

Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016 (khoản 1 Điều 44). Có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2018. 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ (Điều 

21). Có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 
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Mẫu B31 

C N  H A    H   CHỦ N H A V  T NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

___________________________________ 

...
(1)
…  n   ……t án ……năm…… 

 

 

TH N  BÁO 

Tổ chức hội nghị thƣờng niên
 

__________ 

 

Kính gửi: ……….
(2)
………. 

 

Tên tổ chức (chữ in hoa): ………………….............
(3)

............................... 

Trụ sở: ……………………………………………………………………… 

Thông báo về việc tổ chức hội nghị thừơng niên với các nội dung sau: 
Nội dung: ………………………………………………............................. 

Thời gian: ………………………………………………............................ 

Địa điểm: ………………………………………………............................. 

Văn bản kèm theo gồm: Dự kiến thành phần, số lượng người tham dự; 

chương trình tổ chức hội nghị thường niên. 
 

 

 

 

TM. TỔ CHỨC 
(3)

 

(Ký      rõ  ọ t n  dấu) 

 

(1)
 Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc. 

(2) 
Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc tổ chức hội 

nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng 

nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về 

tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với việc tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, 

tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa 

bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với việc tổ chức 

hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện. 
 (3)

 Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn giáo. 
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5. Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc, tổ chức đƣợc cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo 

có địa bàn hoạt động ở một huyện 

Trình tự thực hiện  

- Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng 

nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện trước khi tổ 

chức đại hội gửi hồ sơ đề nghị đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp 

huyện. 

- Cán bộ tiếp nhận xem xét hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì 

hướng dẫn qua Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc bằng văn bản cho 

tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ. 

- Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, trình 

Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Tờ trình của 

Phòng Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tổ chức đại hội. 

Trường hợp từ chối đề nghị phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua Cổng dịch vụ công tỉnh 

Thừa Thiên Huế hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Hành chính công 

cấp huyện.  

Trung tâm Hành chính công cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và có giấy h n trả 

kết quả. Nếu gửi qua dịch vụ bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo 

ngày ghi trên dấu công văn đến. 

Nơi tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công cấp huyện. 

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện vào tất cả các ngày 

làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Luật Lao động. 

- Sáng: 08h00 đến 11h00. 

- Chiều: 13h30 đến 16h30. 

Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

1) Văn bản đề nghị (theo mẫu); 

2) Chương trình tổ chức đại hội; 

3) Dự kiến thành phần, số lượng người tham dự; 

4) Báo cáo tổng kết hoạt động của tổ chức; 

5) Dự thảo hiến chương hoặc hiến chương sửa đổi (nếu có). 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời hạn giải quyết: 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ. 

Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt 

động ở một huyện tổ chức đại hội. 

Cơ quan thực hiện TTHC: 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp 

huyện. 
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Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ. 

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc tổ chức đại hội. 

Phí, lệ phí: Không 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị về việc tổ chức đại hội (Mẫu B33, 

Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017). 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không 

Căn cứ pháp lý của TTHC:  

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016 (Điều 45). Có hiệu lực từ ngày 

01/01/2018. 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ (Điều 

21). Có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. 
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Mẫu B33 

C N  H A    H   CHỦ N H A V  T NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

____________________________________ 

...
(1)
…  n   ……t án ……năm…… 

 

 

 

ĐỀ N HỊ 

Về việc tổ chức đại hội 
__________ 

 

Kính gửi: ……….
(2)
………. 

 

Tên tổ chức (chữ in hoa): ……………….………
(3)
………………........... 

Trụ sở: …………………………………………………………………… 

Đề nghị về việc tổ chức đại hội với các nội dung sau: 

Lý do tổ chức: ………………………………………………..................... 

Nội dung: ………………………………………………............................ 

Thời gian: ………………………………………………........................... 

Địa điểm: ………………………………………………............................ 

Văn bản kèm theo gồm: Chương trình tổ chức đại hội; dự kiến thành 

phần, số lượng người tham dự; báo cáo tổng kết hoạt động của tổ chức; dự 

thảo hiến chương hoặc hiến chương sửa đổi (nếu có). 
 

 

 

 

TM. TỔ CHỨC 
(3) 

(Ký      rõ  ọ t n  dấu) 

 

(1)
 Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức 

được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. 
(2) 

Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc tổ chức 

đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng 

ký hoạt động tôn giáocó địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, 

tôn giáo cấp tỉnh đối với việc tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, 

tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện 

thuộc một tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với việc tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo 

trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện. 
 (3)

 Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn giáo. 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng 

dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 
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6. Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp 

pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện 

Trình tự thực hiện  

- Trước khi tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã 

đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo gửi hồ sơ đề 

nghị đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện. 

- Cán bộ tiếp nhận xem xét hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì 

hướng dẫn qua Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc bằng bằng văn bản 

cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ. 

- Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, trình 

Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Tờ trình của 

Phòng Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tổ chức cuộc lễ ngoài 

cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký. Trường hợp từ chối đề nghị phải 

trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Cách thức thực hiện: 

Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc 

qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện.  

Trung tâm Hành chính công cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và có giấy h n trả 

kết quả. Nếu gửi qua dịch vụ bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo 

ngày ghi trên dấu công văn đến. 

Nơi tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công cấp huyện. 

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện vào tất cả các ngày 

làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Luật Lao động. 

- Sáng: 08h00 đến 11h00. 

- Chiều: 13h30 đến 16h30. 

Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị (theo mẫu); 

- Chương trình tổ chức cuộc lễ; 

- Dự kiến thành phần tham dự cuộc lễ. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị 

hợp lệ. 

Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo tổ chức cuộc lễ 

ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký. 
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Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp 

huyện. 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ. 

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp 

pháp đã đăng ký. 

Phí, lệ phí: Không 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo 

hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng ký (Mẫu B34, Phụ lục Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017). 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không 

Căn cứ pháp lý của TTHC:  

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016 (khoản 1, khoản 2 Điều 46). 

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ (Điều 

21). Có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 
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Mẫu B34 

C N  H A    H   CHỦ N H A V  T NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

____________________________________ 

...
(1)
…  n   ……t án ……năm…… 

 

 

ĐỀ N HỊ 

Tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng ký 
__________ 

 

 

Kính gửi: ……….
(2)
………. 

 

Tên tổ chức (chữ in hoa): ………………………
(3)
………………........... 

Trụ sở: ………………………………………………………………........ 

Đề nghị về việc tổ chức cuộc lễ …
(4)
… với các nội dung sau: 

Tên cuộc lễ: ……………………………………………………………… 

Người chủ trì: ……………………………………………………………. 

Nội dung: ………………………………………………………………… 

Thời gian thực hiện: …………………………………………………… 

Địa điểm thực hiện: ……………………………………………………… 

Quy mô: ………………………………………………………………… 

Văn bản kèm theo gồm: Chương trình tổ chức cuộc lễ; dự kiến thành 

phần tham dự cuộc lễ. 
 

 

 

 

TM. TỔ CHỨC 
(3) 

(C ữ ký  dấu) 

 
(1)
 Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ 

chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. 
(2)
 Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi dự kiến tổ chức cuộc lễ 

đối với cuộc lễ có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh; Ủy ban 

nhân dân cấp huyện đối với cuộc lễ có quy mô tổ chức ở một huyện. 
(3) 

Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn giáo. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người 

thay mặt tổ chức phải ký tên và đóng dấu. 
(4)

 Cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng ký. 
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7. Thủ tục Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, 

địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện 

Trình tự thực hiện: 

- Trước khi giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp 

pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện, chức sắc, chức việc, nhà tu 

hành gửi văn bản đề nghị đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện. 

- Cán bộ tiếp nhận xem xét hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì 

hướng dẫn qua Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc bằng văn bản cho 

chức sắc, chức việc, nhà tu hành để hoàn chỉnh hồ sơ.  

- Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, trình 

Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào Tờ trình 

của Phòng Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc giảng đạo ngoài 

địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký. Trường hợp từ 

chối đề nghị phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua Cổng dịch vụ công tỉnh 

Thừa Thiên Huế hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Hành chính công 

cấp huyện. Trung tâm Hành chính công cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và có giấy 

h n trả kết quả. Nếu gửi qua dịch vụ bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính 

theo ngày ghi trên dấu công văn đến. 

Nơi tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công cấp huyện. 

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện vào tất cả các ngày 

làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Luật Lao động. 

- Sáng: 08h00 đến 11h00. 

- Chiều: 13h30 đến 16h30. 

Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

1) Văn bản đề nghị (theo mẫu); 

2) Chương trình tổ chức; 

3) Nội dung, thành phần tham dự. 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị 

hợp lệ. 

Đối tƣợng thực hiện TTHC: 

Chức sắc, chức việc, nhà tu hành giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở 

tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện.  

Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp 

huyện. 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ. 

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa 
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điểm hợp pháp đã đăng ký. 

Phí, lệ phí: Không 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, 

cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng ký (Mẫu B35, Phụ lục Nghị định 

số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017). 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không 

Căn cứ pháp lý của TTHC:  

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016 (khoản 2, khoản 2 Điều 46). 

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ (Điều 

21). Có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 
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Mẫu B35 

C N  H A    H   CHỦ N H A V  T NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

...
(1)
…  n   ……t án ……năm…… 

 

 

ĐỀ N HỊ 

 iảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo 

hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng ký 
_____________ 

 

 

Kính gửi:
(2)
………………………………… 

 

Họ và tên người đề nghị:............................................................................. 

Chức vụ, phẩm vị:....................................................................................... 

Địa bàn phụ trách:....................................................................................... 

Thuộc tổ chức …
(3)
: …………….............……………………………. 

Trụ sở: ……………………………………………………………....... 

Đăng ký giảng đạo …
(4)
… với các nội dung sau: 

Lý do: ................................………………………………………………. 

Thời gian: ………………………………………………………………. 

Địa điểm thực hiện: ………………………………………………… 

Văn bản kèm theo gồm: Chương trình tổ chức; nội dung; thành phần tham 

dự. 
 

 

 

 

N ƢỜ  ĐỀ N HỊ                                                       

(Ký      rõ  ọ t n  c ức vụ) 

 
(1)

 Địa danh nơi chức sắc, chức việc, nhà tu hành hoạt động tôn giáo. 
(2)
 Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi dự kiến giảng 

đạo đối với việc giảng đạo có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở 

nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với việc giảng đạo có quy mô tổ chức ở 

một huyện. 
 (3) 

Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 

nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. 
(4) 

Giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp 

đã đăng ký. 
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Mẫu B47 
C N  H A    H   CHỦ N H A V  T NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

...
(1)
…  n   ……t án ……năm…… 

 

 

TH N  BÁO  

Về việc tổ chức quyên góp 
_________ 

 

Kính gửi: ……….
(2)
………. 

Tên (chữ in hoa): …………………...…
(3)
……………………………….. 

Địa chỉ:.…………………………………………........…………………...  

Người đại diện:…………………………………………………………… 

Họ và tên:……………………………… Năm sinh:…………… ..............  

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):……………………………………. ........  

Chức vụ, phẩm vị (nếu có):………………………………....………. .......  

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân: …………………….. .......  

Ngày cấp:…………….…Nơi 

cấp:.………………………………............................... 

Thông báo về việc tổ chức quyên góp với các nội dung sau: 

Mục đích quyên góp:……………………………………………………..... 

Địa bàn tổ chức quyên góp:…..…………………………………………..... 

Cách thức quyên góp:…………………………………………………….... 

Thời gian thực hiện quyên góp:..………………………………………....... 

Phương thức quản lý và sử dụng tài sản được quyên góp:.………………... 

.…………………………………………………………………………… .......  

…………………………………………………………………………… ........  

…………………………………………………………………………… ........  

 

  

                  N ƢỜ  ĐẠ  D  N
 (3) 

              (C ữ ký  dấu) 
 

(1)  
Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc. 

(2)
 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài địa 

bàn một huyện; Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trường hợp tổ chức quyên góp ngoài địa 

bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp tổ chức 

quyên góp trong địa bàn một xã. 
(3) 

Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc. Đối với tổ chức 

tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người đại diện phải ký tên và đóng dấu. 

 

 

 

 



82 

 

8. Thủ tục Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhƣng 

trong địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của cơ sở tín ngƣỡng, 

tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc  

Trình tự thực hiện: 

Trước khi tổ chức quyên góp 10 ngày, cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, 

tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong 

địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp 

huyện nơi tổ chức quyên góp. 

Cách thức thực hiện: Gửi văn bản thông báo trực tiếp tại Ủy ban nhân dân 

cấp huyện; qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến.  

Văn bản thông báo phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Nếu 

gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo ngày 

ghi trên dấu công văn đến. 

Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 

(nếu có). 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được 

văn bản thông báo hợp lệ. 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng 

trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc trung ương. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện về việc tiếp nhận thông báo. 

Văn bản thông báo được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện 

công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và kiểm tra việc thực hiện các 

nội dung trong văn bản thông báo của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thuộc. 

Lệ phí: Không có. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc tổ chức quyên góp (Mẫu 

B47, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017). 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
- Trước khi tổ chức quyên góp 10 ngày, cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, 

tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong 

địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Phòng 

Nội vụ nơi tổ chức quyên góp. 

- Hoạt động quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc phải có sổ sách thu, chi bảo đảm công khai, minh bạch. Tài sản 

được quyên góp phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích đã thông báo, phục vụ 
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cho hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo và từ thiện xã hội. 

- Không được lợi dụng danh nghĩa cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức 

tôn giáo trực thuộc để quyên góp nhằm trục lợi hoặc trái mục đích quyên góp. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 
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Mẫu B47 

C N  H A    H   CHỦ N H A V  T NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

...
(1)
…  n   ……t án ……năm…… 

 

 

TH N  BÁO  

Về việc tổ chức quyên góp 
_________ 

 

Kính gửi: ……….
(2)
………. 

Tên (chữ in hoa): …………………...…
(3)
……………………………….. 

Địa chỉ:.…………………………………………........…………………...  

Người đại diện:…………………………………………………………… 

Họ và tên:……………………………… Năm sinh:…………… ..............  

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):……………………………………. ........  

Chức vụ, phẩm vị (nếu có):………………………………....………. .......  

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân: …………………….. .......  

Ngày cấp:…………….…Nơi cấp:.……………………………….. ..........  

Thông báo về việc tổ chức quyên góp với các nội dung sau: 

Mục đích quyên góp:…………………………………………………… 

Địa bàn tổ chức quyên góp:…..………………………………………… 

Cách thức quyên góp:…………………………………………………… 

Thời gian thực hiện quyên góp:..………………………………………..... 

Phương thức quản lý và sử dụng tài sản được quyên góp:.……………… 

.…………………………………………………………………………… .......  

…………………………………………………………………………… ........  

…………………………………………………………………………… ........  

 

  

                  N ƢỜ  ĐẠ  D  N
 (3) 

              (Chữ ký  dấu) 
 

 

 

 

 

(1)  
Đị  d n  nơ  có cơ sở tín n ưỡn   tổ c ức tôn   áo  o c tổ c ức tôn   áo trực t uộc. 

(2)
 Ủ  b n n ân dân cấp tỉn  đố  vớ  trườn   ợp tổ c ức quy n  óp vượt r  n o   đị  b n một  u ện; Ủ  

ban nhân dân cấp  u ện đố  vớ  trườn   ợp tổ c ức qu  n  óp n o   đị  b n một xã n ưn  tron  đị  b n một 

 u ện  quận  t ị xã  t  n  p ố t uộc tỉn   t  n  p ố t uộc t  n  p ố trực t uộc trun  ươn ; Ủ  b n n ân dân 

cấp xã đố  vớ  trườn   ợp tổ c ức qu  n  óp tron  đị  b n một xã. 
(3) 
Cơ sở tín n ưỡn   tổ c ức tôn   áo  o c tổ c ức tôn   áo trực t uộc. Đố  vớ  tổ c ức tôn   áo  tổ 

c ức tôn   áo trực t uộc  n ườ  đạ  d ện p ả  ký t n v  đón  dấu. 
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