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CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Gia Lai, ngày49 tháng r nám 2019 

QUYET DINII 
A . A A A. A 9 S A 9 F 

Ve vice phe duyçt quy trinh ni b2  giai quyet cac thu tiic hanh chinh 
thuc thâm quyên giãi quyet cüa S& Ni vi tinh Gia Lai 

CHU TTCH  IJY BAN NIIAN DAN T!NH 

Can Cu Lust T chi'rc chInh quyn dja phucing ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

Can cr Nghj dnh s 61/2018/ND-CP ngày 23 tháng 4 nm 2018 cüa ChIrth phü v 
thrc hin cc ch mct cira, mt cüa lien thông trong giài quyt thu tiic hành chinh; 

Can cit Thông tu s 01/2018t11-VPCP ngày 23 tháng 11 Mm 2018 cüa B 
trnôiig Chü nhim Van phông ChInh phit v hu&ig d.n thi hành mt s quy djnli cüa 
Nghj djnh 61/20181ND-CP cita ChInh phU; 

Xét ct nghj cüa Giám dc S Ni v1, 

QUYET DINEI: 

Diu 1. Phê duyt kern theo Quy& djnh nay quy trmnh ni b giãi quyt các thu 
tic hành chInh thuc thãm quyên cUa Sâ NOi v11 tinh Gia Lai (Co Phy lyc kern theo,). 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tit ngày k. 

Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc Sâ i vi và các t chitc, cá 
nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.! 

Noi ,zhân: 
- Nhr Diéu 2; 
- Chñ tich,  các Phó Chü tjch UBND tinh; 
- Cong thông tin din tü tinh; 
- Li.ru:VT, NC. 
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PHU LUC 
QUY TRINH GIAI QUVET CAC THU TUC HANH CHINH 

THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA S( NQI VJ TIM! GIA LAI 
theo Quyet djnh so' g2 /QD-UBND ngày 4 tháng £' nám 2019 cia Chz tjch Uy ban nhán dan tinh Gia LaO 

TT B phn, can b cOng chfrc, 
viên chile giãi quyet ho so 

Thôi gian 
tip nhân và 

giãi quyt h so' 

Co' quan 
phi hçrp 
(nu có) 

Trmnh các cp 
có thm quyn 

cao ho'n (nu Ce) 
Mo tã quy trInh 

biróc 
tier thuc hiCn 

I- LiNH VVC  CONG CH11C, VIEN CHUC 

1. Thu tic diu dng, tip nhn, thuyên chuyn CCVC theo nguyen vçng Ca nhn (thuc thm quyn cüa S& Ni vt,i) 

I Buâc I Tip nhn h 
B ph.n tip nhn và trá k& qua 

tai TTPVHCC tinh 
'/2 ngày (1) H so np tai  TTPVHCC 

(2) Phông chuyên mon chü trI 
diu phi thm djnh h so 

(3) Trinh länh do k duyt và 
nhãn kt qua, chuyên cho b 
phn chuyén ngành 

(4) Giao cho B phn trã kt 
qua trá kt qua cho th chüc, 
cOng dan 

2 Bi.r&c 2 

Chil trI di&u ph6i 
thm dinh 

Cong chc Phãng Cong chic, 
viên chüc 

1 ngày 
Thiim djnh trInh 

phê duyt 
Cong chirc Phông Cong chrc, 

viên chüc 

3 BuOc 3 Phê duyt Lânh do SI 1 ngày 

4 Btróc 4 Trâ kt qua 
Bô phn tip nhn và trâ kM qua 

ngày 
tai TFPVHCC ti 

longc9ng 3ngày 

H- LtNH VVC  TO CHI)'C HO! 

1. Thu tiic cong nhn ban vn dng thành 1p Hi 

I Buâc 1 Tip nhãn h B phn tip nhn và trá kM qua 
t?i TTPVHCC tinh 

2 ngày 
Ly kin 

CáC co 

(1) H so np t?i  TTPVHCC 

(2) PhOng chuyên mon chñ tri 
diêu ph6i thm djnh h so 

(3) Ly kin các co quan có 
lien quan 

(4) TrInh lAnh do S kj1uy)V 

2 BixOc 2 

Chü trI diu ph6i 
thm dinh 

Cong chüc Phông T chirc biên 
chê và T chic phi chInh phU 

24 ngày 
quan có 

lien quan Thm djnh trinh. 
phê duyt 

Cong chirc Phông T chrc biên 
chê và T chrc phi chInh phü 
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TT Các  
bu'o'c Trinh tu thirc Iiiên B phn, can b cong chüc, 

viên chfrc giâi quyt ho so 

Thôi gian 
tiep nhan và 

giäi quy& h so 

Co quan 
p1ii h9p 
(nu co) 

TrInh các cp 
có thm quyen 

cao hon (nu co) 
MO tã quy trInh 

3 Bxàc 3 Phê duyt Lnh do SO 5 ngày va nhn kt qua, chuyn cho b 
phn chuyên ngành 
(5) Giao cho B phn trá kt 
qua trã kt qua cho t chrc, 
cong dan 

4 Buâc 4 Trá kt qua 
B phn tip nhn và trà kt qua 

tai TTPVHCC tinh /2 ngày 

Tng cong 30 ngày 

2. Thu tiic báo cáo t chtrc diii hi n1iim ks', dii hi bt thu*ng cüa Hi 

1 Bxàc 1 Tip nhn h B phn tip nl4n và trã kt qua 
tti TTPVHCC tinh 

Vz ngày 

L.y kin 
CáC CO 

quan Co 
lien q uan 

(1) H sci np ti TTPVHCC 
(2) Phong chuyên mon chU tn 
diêu ph6i th.m djnh h so 
(3) Ly kin các Co quan cO 
lien quan 
(4) Trinh lânh do S& k' duyt 
và nhn k& qua, chuyn cho b 
phn chuyên ngành 
(5) Giao cho B phn trá kt 
qua trá kt qua cho t chirc, 
cOng dan 

2 Buâc 2 

Chü tn diu phi 
thm dinh 

Cong chirc PhOng T chrc biên 
chê và T6 chirc phi chInh phi 

20 ngày 
Thrn djith tnInh 

phê duyt 
Cong chrc PhOng T chác biên 
chê và T chic phi chInh phi 

3 Bixàc 3 Phê duyt Lanli do Sâ 4 ngày 

4 Biràc 4 Trá kt qua B phn tip nhn và trã kt qua 
ti TTPVHCC ti V2 ngày 

Tng cEng 25 ngày 

3. Thu tuc Thànli lOp Hi 

1 Bu&c 1 Tip nin ii so 
B phn tip nhn và trã k& qua 

t?i TTPVHCC tinh v2 ngáy 
Ly kin 

cac co 
quan có 

lien quan 

- Báo cáo xin thu 
tnrong Ban can S%T 

Dáng UBND tinh 
- Báo cáo xin kin 

ca Thung trirc 
Tinh U)' 

(1) H so nOp  ti TTPVHCC 

(2) PhOng chuyên mon chü tn 
diu ph6i thm djnh h so 
(3) Ly kin các co quan có 
lien quan 
(4) Tninh lAnh do S k' duyt 

2 Bix&c 2 

Chu tn diu phi 
th.m dinh 

Cong chuc PhOng T chic biên 
ch va T chirc phi chInh phü 

15 ngày 
Thm djnh, trinh 

k 
Cong chic PhOng T chrc biên 
ch và T chrc phi chInh phü 
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htuy thtrc hin B phn, can b cong chüc, 
cc giãi quyet ho so' 

Thôi gian 
tip nhân và 

giãi quy& h s 

Co quan 
phi hop 
(nu co) 

TrInh các cp 
có thm quyn 

cao hoi (nu co) 

Mo tã quy trInh 

phê duyt Lânh do Sâ 4 ngày báo cáo xin chü trucing Ban can 
sir Dàng UBND tinh, báo cáo 
xin kiên cüa Thu?mg trirc 
Tinh Uy và nh.n kt qua, 
chuyn cho bô phn chuyên 
ngãnh 

(5) Giao cho Bô ph.n trá kt 
qua trà kt qua cho t chic, 
cong dan 

4\jc; ê duyt Uy ban nhân dan tinh 10 ngay 

5 Bithc 5 Trá kt qua 
B phn tip nhn và trã kt qua 

tai TTPVHCC tinh "2 rg' 

Tng cong 30 ngày 

4. Thu tnc phê duyt diu 1 Hi 

1 BirOc I Tip nhân h Bô phn tip nhn và trã kt qua 
tai TTPVHCC tinh 

/z ngày 

UBND tinh 

(1) H s ntp tai  TTPVHCC 

(2) Phông chuyên mon chU trI 
diu phôi thm djnh h s 

(3) Trinh lành dao  Sâ k duyt 
trInh ChU tjch UBND tinh 
quyt dinh va nh.n kt qua, 
chuyn cho b phn chuyên 
ngãnh 

(4) Giao cho B phn trã kt 
qua trâ kt qua cho t chirc, 
cong dan 

2 Biràc2 

Chñ trI diu ph6i 
thAm dinh 

Cong chrc Phông T chirc biên 
chê va T chrc phi chinh phü 

15 ngày 
Thm djnh, trInh 

k 
Cong chc Phông T chrc biên 
chê và T chrc phi chInh phü 

3 Bir&c 3 K trInh phê duyt Lânh do Sâ 4 ngày 

4 BuOc 4 Phê duyt Uy ban nhãn dan tinh 10 ngày 

5 BuOc 5 Ira kt qua 
Bô phn tip nhn và trá kt qua 

ti TTPVHCC tinh 
1/2 ngày 

Tng cong 30 ngãy 

5. Thu ftzc Chia, tách, sap nhp; hop nht Hi 

I Buâc 1 Tip n1n i so 
B phn tip nhn vã trã kt qua 

t?i TTPVHCC tinh 
1/2 ngày Ly kin 

các co 
UBND tinh 

(1) H so np ti TTPVHCC 

(2) PhOng chuyên mOn chü trI 
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Các 
biro'c TrInh tir thuc hiên B phn, can b cong chfrc, 

viên chfrc giãi quyt ii so 

Thôi gian 
tip nhãn và 

giãi quyt h sr 

Co quan 
phi hçp 
(nu có) 

TrInh các cp 
có thm quyn 

cao hon (nu có) 
Mo tã quy trInh 

2 Bu&c 2 

Chü tn diu phi 
th.m djnh 

Cong chIrc Phông T chcrc biên 
ch và T chüc phi chInh phü 

15 ngày 

quan lien 
quan 

diu ph6i th.m djnh h so 

(3) Ly kin CáC Co quan Co 
lien quan 

(4) TrInh 1nh dao Sâ k duyt 
trinh Chü tich  UBND tinh 
quy& djnh và nhn t qua, 
chuyên cho b phn chuyén 
nganh 

(5) Giao cho B phn trà kt 
qua trá kt qua cho t clthc, 
cong dan 

Th.m djnh, trInh 
k' 

Cong chrc Phông T chrc biên 
chê và T chüc phi chInh phü 

3 Buàc 3 K trmnh phê duyt Lânh dao So 4 ngày 

4 Bix&c 4 Phê duyt Uy ban nhãn dan tinh 10 ngày 

5 BuOc 5 Ira k& qua 
B phn tip nhn và trã kt qua 

ti TIP VHCC ti 
'/2 ngày 

Tng cong 30 ngày 

6. Thu tue D& ten Hôi 

1 BuOc I Tip ni h 
B phn tip nhn và trá két qua 

tii TTPVHCC tinh /2 ngày 

UBND tinh 

(1) H so np t?i  TTPVHCC 

(2) Phong chuyên mon chü trI 
diu phi thm djnh h so 

(3) TrInh 1.nh do SO k duyt 
trinh Chü tjch UBND tinh 
quy& djnh và nhn kt qua, 
chuyn cho b phn chuyCn 
ngành 

(4) Giao cho B phn trá kêt 
qua trã kt qua cho th chrc, 
cOng dan 

2 BtrOc 2 

Chü trI diu ph& 
th.m djnh 

Cong chüc PhOng T6 chtrc biên 
chê và T chc phi chinh phü 

15 ngày 
Thm djnh, trInh 

k 
Cong chrc PhOng T6 chrc biên 
chê và T chüc phi chInh phU 

3 Bi.rOc 3 K trInh phê duyt Lanh dto SO 4 ngày 

4 BixOc 4 Phé duyt Uy ban nhân dan tinh 10 ngày 

5 Buóc 5 Trá kt qua 
B phn tip nhn và trà kt qua 

t?i TTPVHCC ti Y2 ngây 

Tng cong 30 ngày 

4 



• T1<  • 

- 
• ?1 

. . it41nh tr thi1rc hiên B phn, can b cong chfrc, 
viên chirc giãi quy& h so' 

Thôi gian 
tip nhân và 

giai quyt h1 so' 

Co quan 
phi hçrp 
(ncu co) 

TrInh các cp 
có thm quyn 

cao hon (nu co) 

MO tã quy trInh 

L "ji •ri th 

p nh.n h SO 
BO phn tip nhn và trâ kt qua 

tai TTPVHCC tinh • 
"2 fl)' 

I 
 

LAy kin 
cac Ca 

quan lien 
quan 

UBND tinh 

(1) H so np t?i  TTPVHCC 

(2) Phóng chuyên mon chU I 
diêu phôi thm djnh h so 

(3) L.y kin các co quan có 
lien quan 
(4) TrInh 1nh dao  Sä k duyt 
trmnh Chü tjch UBND tinh quyêt 
dinh và. n.hân kt qua, chuyên 
cho b phn chuyên ngãnh 

(5) Giao cho B phn trá kM 
qua trã kM qua cho t chüc, 
cong dan 

2 Buóc 2 

Chü trI diêu phôi 
thm djnh 

Cong chrc PhOng T chirc biên 
chê và T chüc phi chInh phü 

15 ngày 
Thâm djnh, trinh 

k 
Cong chi.'rc Phông T chüc biên 
chê và T chüc phi chInh phü 

3 Buóc 3 K" trInh phê duyt Lânh do Si 4 ngày 

4 BirOc 4 Phê duyt Uy ban nhân dan tinh 10 ngày 

5 Buc 5 Trá kM qua 
B phn tip nh.n và trá kM qua 

tai TTPVHCC tinh Y2 ngày 

Tang cong 30 ngày 

8. Thu tiic cho phép hi dt van phông di din 

1 Buóc I Tip nhân B phin tip nhn và trâ kM qua 
t TTPVHCC tinh 

' ngày 

UBND tinh 

(1) H so np t.i TTPVHCC 
(2) Phông chuyên mon thu trI 
diu phi thm djnh ho so 

(3) Trmnh Iành dio Sâ k duyt 
trInh Chii tjch UBND tinh 
quyM dinh va nhãn kM qua, 
chuyn cho b phn chuyên 
ngành 
(4) Giao cho Bô phn trã kM 
qua ha kM qua cho t chüc, 
cOng dan 

2 Bixrc2 

Chü tn diu phi 
thm dinh 

Cong chirc PhOng T chrc biên 
chê vã T chirc phi chInh phü 

7 ngày 
Thâm dinh, trinh 

k 
Cong chüc Phong T chc biên 
chê và T chcrc phi chInh phU 

3 Buâc 3 K' trmnh phé duyt Lanh do S& 2 ngày 

4 Buâc 4 Phé duyt Uy ban nhân dan tinh 5 ngày 

5 Brâc 5 Trâ kM qua B phn tip nhn và trá kM qua 
tai TTPVHCC tinh Y2 ngày 

- Tang cong 30 ngày 
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TT Các  
buoc TrInh tir thu'c hiên B phn, can b cong chfrc, 

viên chfrc giãi quyt Ii so 

Thbi gian 
tiep nhân và 

gii quyct ho so 

Cr quan 
phi hqp 
(nu cO) 

Trmnh các cp 
co thm quyen 

cao hoii (nu có) 
Mo tã quy trInh 

III- LiNH VVC  TO CHIZIt QU'' 

1. Thu tçic cho phép thãnh Ip và cong nhn diu 1 Qu 

1 Buâc 1 Tip nh.n 
B phn tip nhn vâ trã kt qua 

ti TTPVHCC tinh 
V2 ngày 

Lay kin 
CáC CO 

quan có 
lien quan 

Chü tich UBND tiflh 

(1) H So np ti TIP VHCC 

(2) Phông chuyên mon chü tn 
diêu ph6i thm djnh h so 

(3) LAy kin cac Co quan cé 
lien quan 

(4) Trinh 1nh do So k duyt 
trinh Chü tjch UBND tinh 
quyt djnh và nhn kt qua, 
chuyn cho b phn chuyên 
ngành 

(5) Giao cho Bô ph.n trá kt 
qua trá kt qua cho t chrc, 
cong dOn 

2 Btrâc 2 

Chü tn diu phi 
thm dinh 

Cong chtrc PhOng T chüc biên 
ché và I chrc phi chInh phU 

24 ngày 
Thim djnh, trInh 

k 
Cong chtrc Phông T c11c biên 
ch và I chirc phi chInh phU 

3 BuOc 3 Ky trInh phê duyt Länh dao  SO 5 ngày 

4 BuOc 4 Phê duyt ChU tch UBND tinh 10 ngày 

5 BtrOc 5 Ira kt qua 
BO ph.n tip nhn và trá k& qua 

tai TTPVHCC ti 
/2 ngày 

'S iong cQng 40 ngãy 

2. Thu thay di giAy phép thOnh Ip và cong nhn diu 1 Qu 

I BuOc 1 Tip nhOn h 
B phn tip nhn và trO kt qua 

tai TIP VFICC Fi 
'/'z ngày 

Lay kin 
CaC CO 

quan có 
lien quan 

- 

UBND tinh 

(1) H SO ti TFPVHCC 

(2) PhOng chuyên mon chü tn 
diêu phi thm djnh h so 

(3) LAy kin cac co quan có 
lien quan (nu cAn) 

(4) TrInh lãnh do SO k duyt 
trInh UBND tinh quyt djnh và 
nh.n kt quO, Chuyén cho b 
phn chuyên ngành 

2 BuOc 2 

ChU tn diu phi 
thm dinh 

Cong chic PhOng T Chüc biên 
chê và I chüc phi chInh phü 

15 ngày 
ThAm djnh, trInh 

k 
Cong chirc PhOng T chüc biên 
chê và I chüc phi chInh phU 

3 BuOc 3 K trinh phé duyt Unh dto SO 4 ngày 

4 BuOc 4 Phê duyt Uy ban nhOn dOn tinh 10 ngày 
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TT /'TT. 
S IvP 

f( ,. 
Ii thirc hiên 

* 
B phn, can b cong chfrc, 
viên chfrc giãi quyt h so 

Thôi gian 
tiep nhan và 

giãi quyt h so 

Co quan 
phi hçp 
(nu có) 

TrInh các cp 
có thm quyn 

cao hon (nu có) 
MO tã quy trInh 

qua Bô phn tip nhn và trâ k& qua 
tai ITPVHCC tinh /2 ngày 

(5) Giao cho B phn trá k& 
qua trá kt qua cho t chrc, 
cong dan 

Tong cçng 30 ngày 

3. Thu tuc di ten Qu5 

I Bithc I Tip nhn h s BO phân tip nhn vâ trâ kt qua 
tai TFPVHCC tinh '/2 ngày I  

UBND tinh 

(1) Ho so np tai  TI'PVHCC 

(2) Phàng chuyên mOn chU trI 
dieu ph6i thm djnh h6 so 
(3) TrInh länh do S& k' duyt 
trInh UBND tinh quyt djnh vâ 
nhn kt qua, chuyên cho b 
phn chuyên ngành 
(4) Giao cho BO phn trá kt 
qua trá k& qua cho t6 chüc, 
cong dêLn 

2 Buâc2 

Chü tn diu ph6i 
thm djnh 

Cong chüc Phông T chrc bién 
ch va i6 chic phi chInh phü 

7 ngày 
Thm dlnh,  trInh Cong chrc PhOng T6 chirc biên 

ch và 16 chirc phi chInh phü 

3 Btrâc 3 K trInh phê duyt Lãnh do Sâ 2 ngày 

4 BuOc 4 Phê duyt Uy ban nhãn dan tin1i s ngày 

5 Buâc 5 Trâ k& qua B phn tip nhn vâ trâ kt qua 
tai TTPVHCC tin1 v2 ngày 

ongcng l5ngày 

4. Thu tuc hçrp nht, sap nhp, chia, tách Qu? 

I Brnrc 1 Tip nhãn h6 Bô phn tip nhn và trá k& qua 
tai TIP VHCC tith 

'/2 ngày 

LAy ' kin 
CáC CO 

quan có 
lien quan 

UBND tinh 

(1) H6 so np t?i  TIP VHCC 
(2) Phong chuyên mon chü trI 
d ph6i thAm djnh h so 
(3) LAy kin cac co quan có 
lien quan 
(4) Trinh larih dao  Sâ k' duyt 
trInh UBND tinh quyt djnh Va 

2 Bx&c2 

ChU trI diu ph6i 
thAm djnh 

Cong chirc PhOng i6 chirc biên 
ch và 16 chrc phi chInh phü 

15 ngây 
ThAm dnh, trInh 

k 
Cong chirc PhOng 16 chrc biên 
ch và 16 chrc phi chInh phü 

3 Brâc 3 K trinh phé duyt Lãnh d?o  So 4 ngay 
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TT Các  
bu'óc TrInh tu' thu'c hiên Bphn, can b cong chfrc, 

vien chü'c giãi quy& hi) So' 

Thôi gian 
tip nhin và 

giãi quyt hi) SO' 

Co quan 
phi)i hqp 
(nu co) 

TrInh các cp 
có thin quyên 

cao hon (neu co) 
Mo tã quy trInh 

nhui( k& qua, chuyn cho b 4 BuOc 4 Phê duyt Uy ban nhãn dan tinh 10 ngày 
phn chuyên ngãnh 
(5) Giao cho B phn trá kt 
qua trâ kt qua cho ti) chirc, 
cong dan 

5 BuOc 5 Trã kt qua B phn tip nhQ.n và trã k& qua 
tai TTPVHCC tinh 

1/2 ngày 

Ti)ng cong 30 ngày 

5. Thu tic giãi th Qu5 (di vói Qu5 tiy giãi th) 

1 Buic 1 Tip nhãn iii) so' B phn tip nhin và trá kt qua 
tai TTPVHCC tinh /2 ngày 

UBND tmh 

(1) Hi) so' np tai TTPVHCC 
(2) PhOng chuyên mon chü tn 
diu phi)i thni djnh ho so' 
(3) TrInh lath dçto Sâ k duyt 
trInh UBND tinh quyt dnh và 
nhn k& qua, chuyn cho b 
phn chuyên ngành 
(4) Giao cho B phn trã kt 
qua trá kt qua cho ti) chCrc, 
cong dan 

2 Biiàc 2 

Chü tn diu phi)i 
thm dinh 

Cong chirc Phông Ti) chüc biên 
chê và Ti) chüc phi chInh phü 

7 ngây ' 
Thâm djnh, trInh 

k 
Cong chi.xc Phông Ti) chuc biên 
chê và Ti) chüc phi chinh phü 

3 Buàc 3 K trInh phê duy Lanh do Sâ 2 ngày 

4 BLrOc 4 Phê duyêt Uy ban nhãn dan tinh ngày 

5 Buàc 5 Ira kt qua B phn tip nhn vã trã kt qua 
tti TTPVHCC tinh /2 ngày 

'S IongcQng l5ngày 

6. Thu tyc cong nhn Qu5 dii diu kin Iiot dng và cong nhn thành viên Hi di)ng quãn 1 Qu5 

1 BrOc 1 Tip nhn hi) B phn tip nhn và trâ kt qua 
tai TTPVHCC tinh 1/2 ngày 

UBND tiith 

(1) Hi) so' np ti TTPVHCC 
(2) PhOng chuyên mon chii tn 
diu phi)i thm djnh hi) so' 
(3) Trinh länh dio Sâ k duyt 
trInh UBND tinh quyt djh và 
nhn kt qua,  chuyên cho bC' 

2 Buác2 

Chii tn diu phi)i 
thain dinh 

Cong chi.'rc Phông Ti) chuc biên 
ché và Ti) chüc phi chmnh Pill 

l5ngày , 
Thâm djnh, trinh 

k 
Cong chüc Phông Ti) chirc biên 
chê và Ti) chuc phi chInh 
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irI' h tr thuc hin 
'  I 

B phn, can b cong chfrc, 
viên chfrc giãi quyt h so 

Thôi gian 
tiep nhân và 

giãi quyt h so! 

Cr quan 
phi hop 
(nu cO) 

TrInh các cp 
có thm quyn 

cao hon (nu có) 
Mo tã quy trinh 

K1trinh phê duyt Lnh (lao Sâ 4 ngày phn chuyén ngành 

(4) Giao cho Bô phn trâ kt 
qua trã kt qua cho t chüc, 
cong dan 

/ Phê duyt Uy ban nhãn dan tinh 10 ngày 

5 Buâc 5 Ira kM qua 
BO phn tip nhãn và trã kM qua 

tai TTPVHCC tinh '/2 ngày 

Tng cong 30 ngày 

7. Thu tyc cong nhn thay dii, b sung thành viên Hi ding quail i Qu5 

I Brâc I Tip nhn h SO 
Bô phn tip nhn và trâ kM qua 

tai TTPVHCC tinh 
ngày 

UBND tinh 

(1) H so nôp tai  TTPVHCC 

(2) Phông chuyên mOn chü trI 
(lieu phôi thm (ljnh h so 

(3) TrInh 1nh (lao Si k duyt 
trInh UBND tinh quyM djnh vâ 
nhn kM qua,, chuyên cho b 
phãn chuyên ngãnh 

(4) Giao cho B phn trâ kM 
qua trá kM qua cho th chcrc, 
cong dan 

2 Buâc 2 

Chü trI diu ph6i 
th.m dinh 

Cong chrc Phàng T chrc biên 
chê và T chüc phi chInh phü 

7 ngày 
Thm djnh, trInh 

k 
Cong chrc PhOng T chirc biên 
ch và T chüc phi chInh phu 

3 BUC 3 K trInh phé duyt Länh (lao Sâ 2 ngày 

4 Birâc 4 Phê duyt Uy ban nhân dan tinh 5 ngay 

5 Buâc 5 Trâ kM qua 
B phn tip nhn và trà kM qua 

tai TTPVHCC tinh 
1/2 ngày 

Tng cong 15 ngày 

8. Thu tiic cp Ji giy phép thãnh Jp  và cong nhn diu 1 Qu 

I Brcc I Tip nhn h B phn tip nhn và trã kM qua 
tai TTPVHCC tinh '/2 ngày 

UBND thh 

(1) Ho s np tai  TTPVHCC 

(2) PhOng chuyên mon chü trI 
(liu phi thm djnh h so 

(3) TrInh Iänh (lao So k duyt 
triflh UBND tinh quyM djnh và 
nhãn kM qua, chuyên cho b 

2 BuOc 2 

Chü tn diu phM 
thm djnh 

Cong chfrc PhOng T chüc biên 
chê và T chi'rc phi chInh phU 

7 ngày 
Thm djnh, trInh 

k 
Cong chirc PhOng i6 chüc biên 
ché và T chrc phi chInh phü 
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Các 
biroc TrInh ttr thirc hiên B phn, can bQ cong chfrc, 

viên chfrc giãi quyet ho so 

Thbi gian 
tip nhân và 

giãi quylt h so 

Co quan 
phi hçp 
(nu co) 

TrInh các cp 
có thm quyn 

cao hon (nu co) 

M ti quy trInh 

3 Biróc 3 K trinh phê duyt Lãnh do So 2 ngày phn chuyên nganh 

(4) Giao cho B phOn trá kt 
qua trá kt qua cho th chirc, 
cong dan 

4 BuOc 4 Phê duyt Uy ban than dan tinh 5 ngày 

5 BtrOc 5 Trâ k& qua 
B phn tip nh.n vã trá k& qua 

ti TTPVHCC flith 
ngày 

Ting cong 15 ngãy 

9. Thu tic cho phép Qu hot dng trr Ji sau khi b tim dInh chi hoat dng 

I BuOc 1 Tip nhân h 
B phn tip nhn và trà kt qua 

ti TTPVHCC tih 
'/2ngày 

UBND tlflh 

S 

(1) HO so np t.i TTPVHCC 

(2) PhOng chuyên mon chü trI 
diêu ph6i th.m djnh h so 

(3) Trinh länh do SO k duyt 
trInh UBND tinh quyêt dnh Va 
nhân kt qua, chuyn cho b 
phn chuyén ngãnh 

(4) Giao cho B phn trà kt 
qua ira kt qua cho t chrc, 
cong dan 

2 BuOc 2 

Chü tn diu phi 
thrn dnh 

Cong chic Phông T chic biên 
chê và T chic phi chInh 

7 ngày 
Thm djnh, trinh 

k 
Cong chüc PhOng T chtc biên 
chê và T6 chtc phi chInh phü 

3 BuOc 3 K trInh phê duyt Lânh d?o  SO 2 ngày 

4 BtrOc 4 Phê duyt Uy ban nhân dan tinh 5 ngày 

5 BixOc 5 Trã kt qua 
B phn tip nhn vâ trã kt qua 

ti TTPVHCC thth 
V2 ngày 

long cçng l5ngày 

IV- LINH VI)'C DON V SI)' NGHIP CONG LiP 

1. Thu tiic thni djnh vic thành Lp don vj sr nghip cong 1p 

1 BuOc 1 Tip nhii h B phn tip nhin và trã kt qua 
ti TTPVHCC tinh 

V2 ngày Các co 
quan 

UBND tinh 
(1) H S np ti TTPVHCC 

(2) Phong chuyén mon chü tn. 
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'1' B phn, can b cong chfrc, 
viên chirc giãi quyk h S0 

Thôi gian 
tip nhân và 

giãi quyt h s0 

Co quan 
phi hqp 
(nu co) 

TrInh các cp 
có thm quyên 

cao hon (nu co) 
Mo tâ quy trInh thirc hiên 

2 

tr14iêu pMi 
4iii djnh 

Cong chirc PhOng T6 chirc biên 
ch và T chirc phi chInh phü 

10 ngày 

chuyên 
mon hen 
quan và 
UBND 

cp huyn 

diu ph6i th.m djnh h so 

(3) TrInh lAnh dao  Sâ k duyt 
trinh UBND tinh quyM djnh va 
nhân kt qua, chuyn cho b 
phân chuyén nganh 

(4) Giao cho B phn trâ kt 
qua trà kt qua cho t6 chrc, 
cong dan 

Cong chirc Phang T6 chirc biên 
chê và T chrc phi chInh phü 

rfam djnh, trInh 
k 

3 Btr&c 3 K trinh phê duyt Lành dao  Sâ 4 ngày 

4 Btrâc 4 Phê duyt Uy ban nhãn dan tinh 20 ngày 

5 Buâc 5 Ira kM qua 
BO phn tip nhn và trâ kM qua 

tai TTPVHCC tinh '/'2 ngày 

Tng cong 35 ngày 

2. Thu tuc thm djnh vic t chüc Ii don vj siy nghip cong 1p 

1 Buâc 1 Tip nhân h 
B phn tip nhn và trã kM qua 

ti TTPVHCC tinh 
/2 ngày 

Các 
quan 

chuyên 
mon lien 
quan Va 
UBND 

Cal) huyn 

UBND tmh 

(1) H so np ti TTPVHCC 

(2 PhOng chuyên mon chü tn 
diêu ph6i thm djnh h so 

(3) TrInh Inh do Si k duyt 
trinh UBND tinh quyM dlnh  và 
nhan kM qua, chuyn cho b 
phn chuyên ngãnh 

(4) Giao cho B phn trâ kM 
qua trã kM qua cho t chic, 
cong dan 

2 Buâc2 

Chü trI diu phi 
th.m dinh 

Cong chirc PhOng T chrc biên 
ch và T chute phi chInh phü 

lOngãy 
ThAm djnh, trInh 

k' 
Cong chic PhOng T chic bién 
chê và T churc phi chInh phü 

3 Bi.rórc 3 K trInh phé duyt Lãnh do Sâ 4 ngày 

4 Buâc 4 Phê duyet Uy ban nhãn dan tinh 25 ngày 

5 Buâc 5 Ira kM qua 
B phn tip nhn và trá kM qua 

tai TTPVHCC tinh v2 ngày 

Tng cong 40 ngãy 

3. Thu tiic thm dlnh  giãi th don vj sr ngip cong Ip 

1 Birâc 1 Tip nh h 
B phn tip nhn vã trã kM qua 

ti TTPVHCC tiflh 
1/2 ngày Các co 

quan 
UBND tinh 

(1) H SOfl ti TTPVHCC 

(2) Phông chuyên mon chU tn 
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TT Các  
buo'c TrInh ttr thu'c hién B phn, can b cong chüc, 

viên chirc giãl quyet *10 SO' 

Thôi gian 
tip nhân và 

giãi quyt h so 

Co quan 
phi hçrp 
(nu có) 

Trinh cac cap 
có thm quyn 

cao hon (nu co) 
Mo tã quy trinh 

2 Bu&c 2 

Chü tn diu ph6i 
thAm djnh 

Cong chic Phông 16 chic biên 
ch va T6 chic phi chInh 

10 ngày 

chuyên 
mon lien 
quan 
UBND 

cp huyn 

diu ph6i thm djnh h6 so 
(3) Trinh lânh dao  Sâ k duyt 
trInh UBND tinh quyt djnh và 
nhân k& qua, chuyn cho b 
phn chuyên ngành 
(4) Giao cho BO phn trã kt 
qua trà kt qua cho t6 chrc, 
cong dan 

Th.m dnh, trinh Cong chüc PhOng T6 chic biên 
chê vã T6 chüc phi chInh phü 

3 Buàc 3 K trInh phê duyt Lãnh do So 4 ngày 

4 BuOc 4 Phê duyt Uy ban nhãn dan tinh 25 ngày 

5 BuOc 5 TM kt qua B phn tip nhn và trã kt qua 
ti TFPVHCC tinh 'A ngày 

Tong cçng 40ngày 

Y- LiNH VVC  CONG TAC THANH NIEN 

1. Thu tVc thành 1p  to chüc thanh niên xung phong 

1 Bi.rOc 1 Tip h B phn tip nhn và trà k& qua 
tai ITPVHCC tinh '/2ngày 

UBND tinh 

(1) Ho so np ti TTPVHCC 

(2) Phông chuyên mOn chU tn 
diêu ph6i thm djnh h6 so 

(3) Trinh lãnh do SO k duyt 
tninh UBND tinh quyt djnh và 
nhn kt qua, chuyên cho b 
phn chuyên nganh 

(5) Giao cho B phn trã kt 
qua trâ kt qua cho t6 chcrc, 
cOng dan 

2 BuOc 2 

Chü tn diu ph6i 
th.m dinh 

' 

Cong chrc Phong Xây dimg chmnh 
quyên 

5 ngày 
Thm djnh, tnmnh 

k' 
COng chtrc PhOng Xây dirng chInh 

quyn 

3 BuOc 3 K trInh phê duyt Lânh d?o  SO  NOi vv 1 ngày 

4 BuOc 4 Phê duyt Uy ban nhân dan tinh 8 ngày 

5 BuOc 5 Trà kt qua B phn tip nhn và trá kt qua 
ti ITPVHCC tinh 'A ngày 

T6ng cong 15 ngày 

12 



TT 

1
----.. i- \ 

tr'\fLrthuc B pJin, can b Cong chfrc, 
viên chfrc giãi quyt II so 

Thôi gian 
tip nhin và 

giãi quyk h so 

Cr quan 
phi h 
(nu co) 

TrInh các cap 
có thm quyn 

cao hon (nu co) 

- 

Mo tá quy trInh 

2. Tl '"i(cirrc thanh nin xung phong 

1 ip nhân h B phn tip nhn và trà kt qua 
tai TITPVHCC tinh 

V2 ngày 

UBND tinh 

(1) H so np tai TTPVHCC 

(2) PhOng chuyên mon chCi trI 
dieu phi th.m dnh h so 

(3) Trinh 1ith dao  Sâ k duyt 
trInh UBND tinh quyêt djnh và 
n1n kt qua, chuyn cho b 
phn chuyên ngành 

(5) Giao cho B phn trã k&t 
qua trã kt qua cho t chUc, 
cong dan 

2 Buóc 2 

Chü trI diu phi 
th.m dinh 

Cong chIrc Phong Xay dmg chinh 
quyên 

5 ngày 
Thm djnh, trInh 

k 
Cong chüc Phong Xây drng chInh 

quyên 

3 Buàc 3 K' trInh phê duy Lânh do S Ni vi 1 ngày 

4 Buâc 4 Phê duyt Uy ban nhãn dan tinh 8 ngày 

5 Buâc 5 Trã kt qua B phn tip nhn và trâ kt qua 
tai TTPVHCC tinh v2 ngày 

i ong cQng 15 ngày 

3. Thu tic xác nhn phiên hiu thanh niên xung phong 

1 Buâc 1 Tip nliãn B pbn tip nhn và trã kt qua 
t?i TIP VHCC tinh V2 ngày 

UBND tmh 

(1) H so nôp ti TTPVHCC 

(2) Phong chuyên mon chü trI 
diu phi th.m djnh h so 

(3) TrInh lành c10 S& k' duyt 
trInh UBND tinh quyêt dnh và 
nhân kt qua, chuyn cho b 
ph.n chuyên ngành 
(5) Giao cho B phn trã kt 
qua trà kt qua cho t chüc, 
cong dan 

2 Buc 2 

Chü trI diu phi 
thm dinh 

Cong chrc Phông Xây d%mg chInh 
quyên 

14 ngày 
T1iAm djnh, trInh 

k 
COng chIrc Phông Xây dung chInh 

quyên 

3 Buâc 3 K trInh pbê duyt Lh dao  S Ni vi 5 ngày 

4 BuOc 4 Phê duyt Uy ban nhân dan tinh 25 ngày 

5 Buóc 5 Trã kt qua BO phn tip nhn vâ trá kt qua 
ti TIP VHCC tinh V2 ngày 

Iongc9ng 45ngày 
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TT Các  
bu'oc TrInh tir thu'c hiên Bô phn, can b COnS  ChU'C, 

viên chfrc giãi quyet ho SO' 

Thbi gian 
tip nhân và 

gai quyet ho so 

Co quan 
phi hop 
(neu co) 

Trinh các cp 
có thm quyn 

cao hon (nu co) 

Mo tã quy trInh 

VI- LINH VITC CH!NH QUYEN DIA  PHIfONG 

1. Thu thành Ip thôn, t dan ph mth 

1 Bixàc 1 Tip nhn h 
B phn tip nhn và trâ k& qua 

ti TTPVHCC tinh 
/2 ngày 

UBND 
cAp huyn 

UBND tinh 
HDND tinh 

(1) H SY flop tii TTPVHCC 
(2) PhOng chuyên mon chii tn 
diu phi thm djnh h s 

(3) Trinh lânh do S& k duyt 
trinh UBND tinh 
(4) UBND tinh trinh HDND 
tinh ban hành Nghj quyt và 
nhn kt qua, chuyên cho b 
phn chuyên ngành 
(5) Giao cho B phn trà kêt 
qua trà kt qua cho t chirc, 
cong dan 

2 Btrâc 2 

Chü tn diu phi 
th.m dinh 

Cong chüc PhOngXay drng chInh 
quyên 

8 ngày 
Thm djnh, 

trmnh k' 
Cong chi'rc, viên chüc Phông Xây 

dirng chInh quyn 

3 Buâc 3 K' trInh phê duyêt Lânh do So Ni vii 2 ngày 

4 BiiOc 4 Phê duyt 

Can ci.r vào h s trInh cüa UBND 
c.p huyn và k& qua thm djnh 
cUa SO Ni vii, UBND tinh trInh 

HDND tinh xem xét ban hành 
Ngh quyt thành lap thôn, th dan 

phô mOi tai k' hçp gâii nhât 

4 ngày 
(can ci' 1/ch t 

chzc lcj) hQp 
HDND tinh) 

5 Bi.xOc 5 Trã k& qua 
B phn tip nhn và trA kt qua 

tai TTPVI-ICC tinh 
/2 ngày 

Tng cong 15 ngày 

VII- LINH VI)C TON GIAO 

1. Thu tic d nghj cong nhn t chfrc ton giáo CO da bàn hot dng & mt tinh 

1 BuOc 1 Tip nhãn B phn tip nhn và trá kt qua 
tai TTPVHCC tinh 

1 ngày Cong an, 
UBMTTQ 
VN, Ban 
Dan Vfl, 
UBND 

các huyn, 

UBND ti 

1) H s np ti TTPVHCC 

(2) Phông chuyên mon thu tn 
diêu phi th.rn djnh h s 

(3) Phi hçip vOi các ngành Va 

UBND các huyn lay kin 

(4) TrInh lAnh dao  k trinh 

2 BuOc 2 

Chü tn diu phi 
th dIh Cong chrc PhOng Nghip vi 1, 2 30 ngày phi 

hçp vOi cAc 
ngành và UBND 

cac huyn. 
Thãm dinh, frInh 

k 
TnxOng phOng chuyên mon 
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T'/! 
r  k tlnc hin B phn, can b cong chüc, 

chile giãi quyt h scr 

ThM gian 
tiep nhan và 

giãi quyt h s0 

Co quan 
phi hp 
(nu có) 

TrInh các cp 
cO thm quyn 

cao hon (nu cO) 

- 
Mo tã quy trInh 

3\\' - trIh phê duyt LAnh do Ban. 2 ngày thi xA, 
thành ph6 

UBND tinE ra Quyet dinE  cong 
nhn 
(5) Giao cho B phn trâ k& 
qua cho t6 chüc, cong dan 

4 9c 44 . ihê duyt - Uy ban nhân dan tinh 26 ngày 

5 Bu&c 5 Trã kt qua 
B phn tip nhn và trá kt qua 

ti ITPVHCC tinh 
1 ngày 

Ting cong 60 ngày 

2. Thu tiic dàng k sfra di hin chiro'ng cüa tä chfrc ton giáo có dla  bàn hot dng ?r mt tinh 

1 Bi.r&c 1 Tip nhãn h 
B phn tip nhn và trá kt qua 

tai TIP VHCC tinh 
1 ngày 

Cong an, 
UBMTTQ 
VN, Ban 
Dan Vfl 

UBND finE 

(1) H6 so n t?i  TTPVHCC 

(2) Phong chuyên mon chü tn 
diêu ph6i th.m djnh h so 

(3) Phi hçip các nganh 1y ' 

(4) TrInh UBND tinh và chi " 
kien trá Rn 
(5) Trinh lãnh d?o  k duyt Va 

nhmn kt qua, chuyên cho bi 
phn chuyên ngành 

(6) Giao cho Bô phn trâ kt 
qua cho t chüc, cong dan 

2 Buâc 2 

Chü fri diu phi 
th.m dinh 

Cong chüc PhOng Nghip vi 1, 2 
- 16 ngày ngày 

phi hçxp v&i các 
ngành. 

- 10 ngày chi 
kin trá läî cia 

UBND tinh 

Thm djnh trInh 
phê duyt Truâng phOng chuyên mon 

3 Buâc 3 Phé duyt Lânh do Ban. 2 ngày 

4 Bizâc 4 Trà kt qua BO phn tip nhn và trà kt qua 
t?i TTPVHCC tinh 

1 ngày 

iong cQng 30ngày 

3. Thu tiic d nghj thãnh Ip, chia, tách, sap nhp, hçp nht t chüc ton giáo trirc thuccó dja bàn ho3t dng & mt tinh 

1 Bixâc 1 TiEp nhân h so 
BO phn tip nh.n và trà kt qua 

tai TIP VFTCC tinh 1 ngày Cong an, 
UBMTTQ 
VN, Ban 

4n, 
UBND 

các 1iuyn, 
t1j xa, 

UBND tinE 

(1) H so np tai  TTPVHCC 

(2) Phàng chuyên mon chü trI 
diêu phi thm dnh h so 
(3) Ph6i hçip vài cac ngành và 
UBND các huyn lay kién 

(4) Trinh UBND tinh và ch ' 

2 Bixâc 2 

Chü tn diu phi 
thm dinE . 

Cong chirc PhOng Nghip vi 1, 2 - 30 ngày ph6i 
hop VCYI cac 

ngành và UBND 
huyn 

Ihâm djnh trInh 
phê duyt 

Tri.r&ng phOng chuyên mon 
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TT Các 
biroc TrInh tu tliu'c hiên B plin, can b cong chfrc, 

viên chüc giãi quyet ho so' 

Thôi gian 
tip nhãn và 
•.,, gial quyet ho so' 

Co' quan 
phi ho'p 
(neu co) 

Trinh các cp 
có thm quyn 

cao hon (neu co) 
Io tã quy trInh 

- 26 ngày chä 
kiên trá läi cüa 

UBND tiflh 

thãnh ph6 kiin isa lôi 
(5) Trinh lânh d?o  k duyt Va 
nhttn kt qua, chuyên cho b 
phn chuyên ngành 

(6) Giao cho B phn isa k& 
qua cho t chc, cong dan 

3 Buâc 3 Phê duyt Lanh do Ban. 2 ngày 

4 BtrOc 4 Trã kt qua BO phn tip nhn và trã kt qua 
t?i TTPVHCC tinh 

1 ngày 

Tang cong 60 ngày 

4. Thu tVc  dãng k thuyên chuyn chüc sc, chü'c vic, nhà tu hành là ngirOi dang bj buc ti hoc cliu'a dtrQ'c xóa an tIch 

1 Brnrc 1 Tip nhan h so B phn tip nh.n và trã kt qua 
tti TTPVHCC trnh 1 ngày 

Cong an, 
UBMTTQ 

Dan V.fl, 
UBND 

cac huyên, 
thi xã, 

tha.nh ph 

UBND tinh 

(1) H SO ti TTPVHCC 

(2) Phông chuyên mon chü trI 
diêu phi thm djnh h so 
(3) Phôi hgp vOi cac ngãnh Va 
UBND cac huyn lay ' kin 

(4) Trinh UBND tinh và ch 
kiên trá läi 

(5) Trinh 1nh dao k duyt Va 
Ilhân kt qua, chuyn cho b 
phQn chuyên ngành 

(6) Giao cho B ph.n trã k& 
qua cho t chüc, cOng dan 

2 BtrOc 2 

Chi trI diu phi 
thAm dinh Cong chi.'rc PhOng Nghip vi 1, 2 

- 16 ngày phi 
h9p VOl CC 

ngành và UBND 
các huyn 

- IP ngày chä 
kiên trã Iôi ciia 

UBND tinh 

Thrn dinh trinh 
phê duyt Tnr&ng phOng chuyên mon 

3 BuOc 3 Phê duyt Lnh dio Ban. 2 ngày 

4 Buâc 4 Trâ kt qua B phn tip nhn và trà kt qua 
tai TTPVHCC tinh 1 ngày 

Tng cong 30 ngày 

5. Thu ttic  d ngh sinh hot tOn giáo tap trung cüa ngu*i nuó!c ngoài cu trü h9'p pháp t3i Vit Nam 

1 BuOc 1 Tip iih h B phn tip nhn và trá kt qua 
ti TTPVHCC tinh 1 ngày Cong an, 

UBMTTQ 
VN, Ban 
Dan van, 

UBND tii-1i 

(1) H so np ti TTPVHCC 

(2) PhOng chuyên mon thu tn 
diêu phi thm djnh ho so 

(3) Phi h9rp vOi các ngàith Va 
2 BiiOc2 Chu tn diu phi 

thâm djih Cong chirc Phông Nghip vu 1, 2 - 16 ngày phi 
hcxp vai các 
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TT 
BrI . 
.'P'In1th\rc  hin B phn, can b cong chfrc, 

viên chfrc giãi quyt h S0 

Thôi gian 
tip nhân và 

giãi quylt h so 

Co quan 
phi hqp 
(nu co) 

TrInh các cp 
có thm quyn 

cao hon (nu có) 
MO tã quy trmnh 

Trurng phông chuyên mon 

ngành va UBND 
các huyn 

- 1P ngày chä 
kiên trã iii cüa 

UBND tinh 

UBND 
các huyn, 

thj xà, 
thành ph 

UBND cac huyn 1y ' kin 

(4) TrInh UBND tinh và ch& 
kin trâ lôi 
(5) TrInh lãnh do k duyt Va 

nhn kt qua, chuyên cho b 
phn chuyén ngânh 

(6) Giao cho B phn trã kt 
qua cho t chirc, cong dan 

* ,•,' 
—ThâmdinhtrInh 

phê duyt 

3 BuOc 3 Phê duyt Lânh dao  Ban. 2 ngày 

4 BuOc 4 Trã k& qua 
Bô phn tip nhn va trâ kt qua 

ti TFPVHCC tinh 
1 ngày 

Tng cong 30 ngày 

6. Thu tiic d ngh môi t chirc, cá nhân rnr6c ngoài vão Vit Nam thirc hin hoit dng ton giáo & mt tinh 

BtrOc 1 Tip nhn h SY 
B phn tip nhn và trâ k& qua 

t?i TI'PVHCC tinh 
1 ngày 

COng an 
UBMTFQ 
VN, Ban 
Dan vn, 
Sâ Ngoi 

UBND 
các Iiuyên, 

thi , 
thãrii ph6 

UBND tinh 

(1) H sci np ti TTPVHCC 

(2) PhOng chuyên mon chü tn 
diu phi thm djnh h sc 

(3) Phi hçip vâi các ngành và 
UBND các huyn lAy kiên 

(4),  TrInh UBND tinh và ch& 
kiên trá lôi 

(5) TrInh lânh do k duyt và 
thn kt qua, chuyén cho b 
phn chuyên ngãnh 

(6) Giao cho BO phn trê. kêt 
qua cho to chc, Cong dan 

2 Buâc 2 

Chii tn diu phi 
thm dinh 

Cong chrc Phông Nghip vi 1, 2 - 16 ngày phi 
hcip vâi các 

ngãnh va UBND 
các huyn 

- 10 ngày ch& 
1di tTa l&i cüa 

UBND tinh 

Thm djnh trInh 
phê duyt 

Tru&ng phOng chuyên mon 

3 Buâc 3 Phê duyt Lnh do Ban. 2 ngày 

4 Bi.râc 4 Trá kt qua B phn tip nhn và trá kt qua 
tai TTPVHCC tinh 

1 ngày 

Tng cong 30 ngày 
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Các 
btroc Trinh tir thirc hiên B phn, can b cong chfrc, 

viên chilc giãi quyt li so 

Thôi gian 
tip nhân và 

giãi quyt ii so 

Co quan 
phi hQp 
(nu cO) 

TrInh các cp 
có thiitn quyn 

cao hon (nu co) 
Mo tã quy trInh 

7. Thu tic d nghj mM chirc sac, nhà tu hành là nguôi nir6c ngoài dn giãng dao clio t chfrc du'çc cp chüiig nhn dàng k hot dng ton giáo có dja bàn 
hot dng & mt finh 

I Bixàc 1 Tip nhân 
B phn tip nhn và trã kM qua 

t?i 1TPVHCC tinh 
1 ngày 

Cong an 
UBMTFQ 
VN, Ban 
Dan van, 
So Ngoi 

UBND 
cac huyn, 

thj Xã, 
thành ph 

UBND tinh 

(1) H SO flop  ti TTPVHCC 

(2) Phông chuyên mOn chü trI 
diêu ph61 thm djnh h so 

(3) Phi hcip vâi các ngành và 
UBND các huyn 1y 5' kin 

(4) TrInh UBND tinh và chO 5' 
kiên trà 1&i 

(5) Trmnh lãnh do k5' duyt và 
nhân kM qua, chuyn cho b 
phn chuyên ngành 

(6) Giao cho B phn trá kM 
qua cho t chüc, cong dan 

2 Bithc 2 

Chü tn diu ph6i 
th djth Cong chuic Phông Nghip vi 1, 2 

- 16 ngày phi 
hçip VOl CáC 

ngành và UBND 
các huyn 

- 10 ngày chx 5' 
kin trá 1M cüa 

UBND tinh 

Thm djnh trInh 
phê duyt 

TnrOng phông chuyên mon 

3 Bithc 3 Phê duyt Lnh do Ban. 2 ngày 

4 Bi.rOc 4 Ira kM qua 
B phn tip nhn và trà kM qua 

ti FFPVIICC ti 
1 ngày 

Tong cQng 30 ngày 

8. Thu tic d nghi thay di ten cüa t chile ton giáo, t chüc tOn giáo triic  thuc có dla  bàn hot dng & mt tinli 

1 BrOc 1 Tip nhn h 
BO phn tip nhn và trã kêt qua 

ti TTPVHCC tI 
1 ngay 

Cong an, 
UBMTTQ 
VN, Ban 
Dan vn, 
UBND 

các huyn, 
thj Xa, 

thành ph6 

UBND tinh 

(1) H so tai TTPVHCC 

(2) Phông chuyén mon chü trI 
diêu phi thrn djnh h so 

(3) Ph6i hqp v&i các ngành và 
UBND các huyn 1y y kien 

(4) Trinh UBND tinh và chO 5' 
kin trá 1&i 

(5) Trinh länh dao  k duyt và 
nh.n kM qua, chuyên cho b 
ph.n chuyên ngành 

2 Bi.rOc 2 

Chü tn diu phoi 
tham dnh Cong cht'rc PhOng Nghip vii 1, 2 

- 16 ngày ph6i 
hcxp vOi các 

ngânh và UBND 
các huyn 

- 10 ngày ch& 5' 
kin trã 101 cüa 

UBND tinh 

ThAm dinh trinh 
phé duyt 

Tn.rOng phOng chuyên mon 

3 BuOc 3 Phê duyêt Lânh do Ban. 2 ngây 
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;j7nh I  tn thkrc hin Bphn, cánb cong chfrc, 
vien chirc glal quyet ho so 

Thôi gian 
tip nhãn và 

giãi quyt h so 

Co quan 
phi hQp 
(nu co) 

TrInh các cp 
cO thm quyn 

cao hon (neu co) 
Mo tà quy trInh 

Ira kt qua 
B phn tip nhn và trã kt qua 

ti TTPVHCC ti 
1 ngày 

(6) Giao cho BO phn trà kt 
qua cho th chrc, cong dan 

Tng cong 30 ngày 

9. Thu tiic d nghj thay di trii s& cüa tä chüc ton giáo, t chfrc ton giáo trurc thuc 

1 Buâc 1 Tip nhân h B phn tip nhn và trâ kt qua 

tai TTPVHCC tinh 
1 ngày 

Cong 
UBMTTQ 
VN, Ban 
Dan Vfl, 

UBND 
cac huyn, 

thi xà, 
thãnh ph 

UBND 1 

(1) H so np ti TTPVHCC 

(2) Phông chuyên mon chü trI 
diêu ph6i th.m djnh h so 

(3) Ph& hp vOi các ngãnh và 
UBND các huyn 1y i kiên 

(4) TrInh UBND tinh và chy ' 
kiên trã Rn 

(5) TrInh 1nh dao k duyt Va 

nhãn kt qua, chuyên cho b 
phn chuyên ngành 

(6) Giao cho B phn trâ kt 
qua cho t chirc, cong dan 

2 BuOc 2 

Chü tn diu ph6i 
thm djnh 

Cong chc PhOng Nghip vi 1,2 
- 16 ngày phi 

hgp voi CC 

ngành và UBND 
các huyn 

- 10 ngày ch& 3 
kin trã 1?i cUa 

UBND tinh 

Thâm dinh trInh 
phê duyt 

Tnrâng phOng chuyên mon 

3 Buôc 3 Phê duyt Lành d?o  Ban. 2 ngày 

4 BtrOc 4 Trâ k& qua 
B phn tip nhn và trâ kt qua 

ti TTPVHCC 1 ngày 

Tong cong 30 ngày 

10. Thu tue thông báo v viêc thay di tm s cüa t chüc ton giáo, t chüc ton giáo trlic  thuc cO dia bàn hoit dng r nhiu tinh (thuc thm quyn tiêp 
nhn cüa 02 co' quan) 

1 BuOc 1 Tip nhán h B phn tip nhn vâ trâ kt qua 

t?i TI'PVHCC tinh 
2 ngày Cong an, 

UBMTTQ 
VN, Ban 
Dan Van, 
UBND 

các huyn, 
thj ,a, 

Ban Ton giáo ChInh 
phU và UBND tinh 

(1) H so nôp t?i  TTPVHCC 

(2) PhOng chuyên mon chü trI 
diêu phôi thArn dnh ho so. 

(3) TrInh lânh dao k duyêt và 
nhn két qua, chuyên cho b 
ph.n chuyên ngành. 

2 BuOc 2 

ChU trI diu pbôi 
thAm dinh 

. 

Cong chirc PhOng Nghip vii 1, 2 

20 ngày 
Thm dinh trInh 

phé duyt Trung phOng chuyén mon 
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TT Các  
buoc TrInh tu thtrc hiên B phn, can b cong chfrc, 

viên chuc giãi quyet ho so 

Thôi gian 
tip nhân và . • 

giai quyet no so.  

Co quan 
phi hQp 
(nu có) 

TrInh các cp 
có thm quyn 

cao hon (nu co) 

f 
Mô;tã quy trInh 

3 Buâc 3 Phê duyt Lãnh dao  Ban. 5 ngày thành ph6 (4) Giao cho B phn trá k& 
qua cho to chiic, cong dan. 

4 Buóc 4 Trà kt qua 
B ph.n tip nh.n và trà kt qua 

tai TFPVHCC tinh 
3 ngày 

TSng cong 30 ngAy 

11. Thu tic d ngh cp dàng k pháp nhân phi thu'oiig mi cho t chüc ton giáo trirc thuc có da bàn hoit dng v mt tinh 

1 Brnrc 1 Tip nhn h so 
B phn tip nhn và trâ k& qua 

ti TTPVHCC tinh 
1 ngày 

Cong an, 
UBMUQ 
VN, Ban 
Dan van, 
So Tài 

nguyen và 
Môi 

truOng 

UBND tinh 

(1) H6 so np ti TTPVHCC 

(2) PhOng chuyên mon chü tn 
diêu phôi th.rn djnh h so 

(3) Ph6i hop vài các ngành lAy 
' kin 
(4) TrInh lành dio k trmnh 
UBND tinh ra Quyêt djnh cOng 
nhãn 

(5) Giao cho B phn trà két 
qua cho t chirc, cong dan. 

2 BuOc 2 

Chü trI diu ph6i 
th d1 

Cong chüc PhOng Nghip V11 1, 2 30 ngày ph6i 
hop vâi các 

ngành ThAm djnh, trInh 
k' TruOng phông chuyên mon 

3 BixOc 3 K' trInh phê duyt Länh do Ban. 2 ngày 

4 BuOc 4 Phê duyêt Uy ban nhân dan tinh 26 ngày 

5 BuOc 5 Trâ kt qua 
B phn tip nh.n và trã kt q 

ti TFPVHCC tinh 
1 ngày 

T1ng cong 60 ngày 

12. Thu tic d nghj tir giãi th cüa t chfrc ton giáo có dja bàn hot dng ô mt tinli thco quy ajnli cüa hin chuong 

1 BuOc 1 Tip nhán 
B phn tip nhn và trâ kt qua 

t?i TTPVHCC tjpJ 
1 ngày Cong an, 

UBMTTQ 
VN, Ban 

UBND 
các huyn, 

thj xA, 
thành ph 

UBND tiflh 

(1) H SO np ti TTPVHCC 

(2) PhOng chuyên mon thu tn 
clieu phOi thAm dlnh  h6 so 

(3) Ph6i hop vOi cac ngành và 
UBND các huyn lAy kin 

(4) Trinh lãnh do k trmnh 
UBND tinh ra Quyêt djnli chap. 

2 BuOc 2 

Chü tn diu ph6i 
thA dith • 

Cong chrc Phông Nghip vu 1, 2 25 ngày ph6i 
hop V(fl C2IC 

ngânh và UBND 
huyn 

ThAm dinh, trinh 
k 

TruOng phông chuyên mon 

3 BuOc 3 K trinh phê duyêt Lânh do Ban. 3 ngày 
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Tti thirc hiên B phn, can b cong chfrc, 
viên chfrc giãi quyet ho so' 

Thôi gian 
tip nhân và 

giãi quyt h so 

Cor quan 
phi hç'p 
(nu co) 

TrInh các cp 
có thm quyn 

cao hoii (nu co) 
Mo tã quy trInh 

4 \ 'Pjidu yt Uy ban nhân dn tinh 15 ngày thun 

(5) Giao cho B phn trã kM 
qua cho t chirc, cong dan. 5 Btr /' 

_— Trâ kM qua 
B phn tip nhn và trà kM qua 

ti 1TPVHCC tii 
1 ngày 

Tong cQng 45 ngày 

13. Thu tc d nghj giãi th t chüc ton giáo trLrc thuc có dja bàn hoat dng ? mt tinh theo quy djnh cüa hin chiro'ng cüa t chfrc 

1 Buâc 1 Tip nhn h 
B phn tip nhn và trá kM qua 

ti TT'PVHCC ti 
1 ngày 

Cong an, 
UBMTTQ 
VN, Ban 
Dan vn, 
UBND 

CC huyn, 
thjxã, 

thanh ph 

UBND tinh 

(1) H so np ti TTPVHCC 

(2) Phông chuyên mon chü tn 
diêu phôi thm djnh h so 

(3) Phi hçip vâi cac ngành Va 

UBND các huyn lay kin 

(4) Trinh lânh do k' trinh 
UBND tinh ra Quyet djnh chip 
thuãn 

(5) Giao cho B phn trâ kM 
qua cho th chrc, cong dan. 

2 Buàc 2 

Chü trI di&u phM 
th dith 

Cong chrc PhOng Nghip vu 1, 2 25 ngày phi 
hcyp vol các 

ngành va UBND 
huyn 

ThAm dinh, trInh 
ki Trirông phOng chuyên mon 

3 Buâc 3 K' trInh phê duyt Lânh do Ban. 3 ngày 

4 Bixâc 4 Phê duyt Uy ban nhãn dan tinh 15 ngày 

5 Bu&c 5 Trá kM qua 
Bô phn tip nhn vã trà kM qua 

ti TTPVHCC tinh 
1 ngay 

Tng cong 45 ngày 

14. Thu tue thông báo v viêc dA giãi th t chüc ton giáo trrc thuc cé dja bàn hot dng ô mt tinh theo quy djnh cüa hin chiro'ng cüa to clifrc 

1 Bithc 1 Tip nhn h o 
B phn tip nhn và trá kM qua 

t?i TTPVHCC tjrJ 1 ngày Cong an, 
UBMTTQ 

Bfl 
Dan 4n, 
UBND 

các huyn, 
tl- j , 

thành ph 

UBND tinh 

(1) H SO np ti IIPVHCC 

(2) Phông chuyên mon thu trI 
diêu phi thAm djnh h so 

(3) TrInh lãnh do k duyt và 
nhn kM qua, chuyên cho bO 
pin chuyên ngành 

(4) Giao cho B ph.n trá kM 

2 B.râc 2 

ChU trI diu phi 
t1 th Cong chirc Phông Nghip V%1 1, 2 

40 ngày 
Thám dinh trInh 

phê duyt Tru&ng phOng chuyên mOn 

3 . Bixâc 3 Phê duyt Lath dto Ban. 3 ngay 
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TT Các  
buoc TrInh ttr thwc hin B phn, can b cong chfrc, 

viên chirc giãi quyt h so 

Thôi gian 
tiep nhân va 

giãi quy& h so 

Co quan 
phi hçp 
(nu co) 

TrInh các cp 
có thm quyn 

cao hon (nu co) 
Mo tã quy trInh 

4 Buc 4 Trã kt qua 
B phn tip nh.n và trâ kt qua 

tai TTPVHCC tinh 
1 ngày 

qua cho t6 chirc, cong dan. 

Tng cong 45 ngày 

15. Thu tiic thông báo t cliüc quyên gop không thuc quy dnh ti dim a và dim B khoãn 3 diu 19 cüa Nghj djnh s 162/20171ND-CP 

1 Buâc 1 Tip nh.n h so 
B phn tip nhn và trà kt qua 

ti TT'PVHCC tinh 
1 ngày 

Cong an, 
UBMTTQ 
VN, Ban 
Dan vn, 
UBND 

các huyn, 
th X, 

thành phô 

UBND ti 

(1) H SO ti TFPVHCC 

(2) Phông chuyên mon chü trI 
diêu phi thm djnh h so 

(3) Trinh länh do k' duyt và 
nhin kt qua, chuyên cho b 
phn chuyên ngành 

(4) Giao cho BO phn trà kt 
qua cho t chüc, Cong dan. 

2 Buâc 2 

Chci trI diu ph61 
thfl1 djiih 

Cong chc Phông Nghip vi 1, 2 

11 ngày 
Thm dinh trInh 

phê duyt 
Tri.r&ng phông chuyên mOn 

3 Btrâc 3 Phê duyt Lanh dao  Ban. 2 ngày 

4 Buàc 4 Trá kt qua 
B phn tip nhn và trâ kt qua 

ti TTPVHCC tinh 
1 ngày 

Tng cong 15 ngày 

16. Thu tic d ngh cp chüng nhn dàng k hot dng ton giáo cho t chirc cO dja bàn hoit dng & mt tinh 

1 Buàc 1 Tip nhân h 
B phn tip nhn và trã kt qua 

tai 1TPVHCC tinh 
1 ngày 

Cong 
UBMTTQ 
VN, Ban 
Dan v.n, 
UBND 

các huyn, 
thj Xa, 

thành ph 

UBND tinh 

(1) H so np ti TTPVHCC 

(2) PhOng chuyên mon chü tn 
diêu phi th.rn djnh h so 

(3) Phi hp vài các ngành và 
UBND các huyn 1y ' kiên 

(4) TrInh UBND tinli và ch 
kiên trá lâi 

(5) TrInh lãnh dio k' duyt và 
nhn kt qua, chuyên cho b 
phn chuyên ngành 

2 Buâc 2 

ChU tn dieu pnoi 
thrn th 

Cong chüc PhOng Nghip vi 1, 2 
- 30 ngày ph& 

h 
ngành Va UBND 

các huyn 

- 26 ngày chä 
kiên trâ 1&i cüa 

UBND tinh 

Th.m dinh trinii 
phé duyt 

Tnr&ng phOng chuyên mon 

3 Buâc 3 Phê duyt Länh dao Ban. 2 ngày 
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B phn, can b cong chfrc, 
x viên chile giãi quyet ho so' 

Thôi gian 
tip nhân và 

giãi quy& h so' 

Coquan 
phôi hqrp 
(nu có) 

Trinh các cp 
có thm quyn 

cao hon (nu có) 
Mo tã quy trInh 

4 Bi.râc B phn tip nhn và trâ kt qua 
tti UPVHCC tinh 

1 ngày 
(6) Giao cho B phn trâ kt 
qua cho t chirc, cong dan 

Tang cong 60 ngày 

17. Thu tt,ic thông báo ngirô'i dtrçrc phong phm hoãc suy cfr lam chfrc sc dM v&i các truông hçp quy dinh tai khoän 2 diu 33 cüa Luât tin ngu*ng, ton 
giáo 

1 Brn9c 1 Tip nhn h so 
B phn tip nh.n và trã kt qua 

tai TTPVHCC tinh 
1 ngày (1) H so np ti TTPVHCC 

(2) PhOng chuyên mon thU trI 
diu phOi thm dnh h SO 
(3) Trmnh 1nh dao k1 duyt Va 
nhn kt qua, chuyên cho b 
phn chuyên ngành 
(4) Gjao cho Bô phn trâ kêt 
qua cho t chUc, cong dan. 

2 Brnrc 2 

ChU trI diu phi 
thm dinh 

Cong chUc Phong Nghip vi 1, 2 
1 ngày 

Thâm dinh trInh 
phê duyt 

Tmng phOng chuyên mon 

3 Brâc 3 Phê duyt Länh dao  Ban. 2 ngày 

4 Brncc 4 Trã k& qua 
B phn tip nhn và trã kt qua 

tai TTPVHCC tinh 1 ngay 

iong cQng 5 ngày 

18. ThU ttc thông báo hUy kt qua phong phm hoc suy cfr chUc sc di vói các trirông hqp quy dinh ti khoãn 2 diu 33 cüa Lut tin nguöng, ton giáo 

1 Btthc 1 Tip nhn h 
B phn tip nhn vâ trá kM qua 

tai TTPVHCC tinh 1 ngày (1) H SO flOp tai TTPVHCC 
(2) PhOng chuyên mon chU tn 
diu phM th.m djnh h so 

(3) TrInh 1nh dao k duyt Va 
nhn kM qua, chuyên cho bO 
phn chuyên ngành 
(4) Giao cho BO phn trà. kM 
qua cho th chUc, cong dan. 

2 Bixâc 2 

Chu trI diu phi 
thm dhth 

Cong chüc PhOng Nghip vt 1, 2 
1 ngày 

Thâm djnh frnnh 
phê duyt 

Trming phOng chuyên mon 

3 Bróc 3 Phé duyt Lành dao Ban. 2 ngày 

4 Buâc 4 Trà kM qua 
BO phn tip nh.n và trá kM qua 

ti TTPVHCC tinii 1 ngày 

Tong cong 5 ngày 
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TT Các  
buoc Trinh tu thu'c hiên B phn, can b cong chü'c, 

vién chile giãi quyt h so 

ThM gian 
tip nhimn và 

giãi quyt h so 

Co quan 
phi hp 
(nu co) 

TrInh các cp 
có thm quyn 

cao hon (nu có) 
MO tã quy trinh 

19. Thu tiic däng k ngu'ôi du9'c b nhiêm bu cfr, suy cu lain chüc vic d6i vOi các tru'ôlig hqp quy djnli tii khoãn 2 liu 34 cüa Luât tin nguthig, ton giáo 

1 Buâc 1 Tip nhãn h 
B phn tip nhn và trã kt qua 

ti TTPVHCC tinh 
1 ngày 

Cong an 
tjnh; 

UBND 
các huyn, 

thj xâ, 
thành ph 
(nu Can 

thit) 

(1) Ho so np ti TTPVHCC 

(2) Phông chuyên mon chU tn 
diêu phi thm djnh h so 

(3) TrInh lãnh do k duyt và 
nhn k& qua, chuyên cho b 
phn chuyên ngành 

(4) Giao cho B phn trã két 
qua cho t chrc, cong dan. 

2 Buàc 2 

ChU trj diu ph& 
th dhth 

Cong chc Phông Nghip vv 1, 2 

16 ngày 
Thãm dlnh  trmnh 

phê duyt 
Tnrâng phông chuyên mon 

3 B.rc 3 Phé duyêt Lânh do Ban. 2 ngày 

4 Birâc 4 Ira kt qua 
B phn ti&p nh.n và trá kt qua 

ti TTPVHCC tinh 
1 ngày 

Tng cong 20 ngày 

20. Thu tue dáng k ngu'ôi duqc b nhim, bu cfr, suy cü lam chüc vic cüa t c1n1c duVc  cp chñng nhOn dãng k'5r lioit dng ton giáo có a bàn ho3t dng 
0' môt tinh 

1 Buâc 1 Tip 1 
B phn tip nhn và trã kt qua 

tai TTPVI-ICC tinh 
1 ngày 

Cong an 
tinh; 

UBND 
cac huyn, 

thj xä, 
thànli ph 
(neu can 

thit) 

(1) Ho 5 np tii TTPVHCC 

(2) Phông chuyên mon chii tn 
diêu phi thm djnh ho so 

(3) TrInh lânh do k' duyt và 
nhân kt qua, chuyôn cho b 
phn chuyên ngành 

(4) Gjao cho Bô phn trâ két 
qua cho to chrc, cong dan. 

2 Bin&c 2 

Chü tn diu phi 
th dith 

Cong chirc Phông Nghip vi 1, 2 

16 ngày 
Th.m djnh trinh 

phê duyt 
Truâng phông chuyên mon 

3 Bu&c 3 Phê duyt Lânh dto Ban. 2 ngày 

4 Buàc 4 Ira kt qua 
B phn tip nh.n và trâ k& qua 

t?i TTPVHCC tinh 
1 ngày 

Tng cong 20 ngày 
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TTII 
A'" 
v,,  

hin B p1in, can b cong chfrc, 
viên chfrc giãi quyt h so 

Thôi gian 
tip nhn và 

giãi quy h so 

Co quan 
phi hQV 
(nu co) 

TrInh các cp 
có thm quyn 

cao hon (nu co) 
Mo tã quy trInh 

, 
hi. i' '$á:o v ngu&i thrçrc b nhim, bIu cfr, suy cü lam chfrc vic di vó'i các tru'ông hçrp quy djnh tii khoãn 2 diu 34 cüa Lut tin ngirOng, 
ton giáO 

1 BuOc 1 Tip nhãn h 
B phn tip nhn vâ trà kt qua 

tai TFPVHCC tinh 
1 ngày 

(1) H sci nôp tai TTPVHCC 

(2) PhOng chuyên mon chU trI 
diu phi th.m djnh h scr 

(3) TrInh lAnh do k duyt và 
nhn kt qua, chuyên cho b 
phn chuyén ngành 

(4) Giao cho B phn trá kt 
qua cho t chc, cong dan. 

2 BuOc 2 

Chü trI diu ph6i 
thm dinh Cong churc PhOng Nghip V1 1,2 

1 ngày 
Th.m djnh trinh 

phê duyt 
Tnx&ng phOng chuyên mon 

3 BuOc 3 Phê duyt Länh do Ban. 2 ngày 

4 BuOc 4 Trà kt qua 
Bô phn tip nhn và trá kt qua 

tai TTPVHCC tinh 
1 ngãy 

Tng cong 5 ngày 

22. Thñ tiic thông báo ye ngtroi ho nhiêm, bu cfr, suy cfr lam chfrc vic cüa tO chfrc thrqc cp chfrng nhn dãng k' hot dng ton gião có dja bàn hot 
(1ng & mt tinh 

I BixOc 1 Tip nhãn B phn tip nhn và trâ kt qua 

tai TTPVHCC tinh 1 ngây 
(1) H sc nôp t4i TTPVHCC 

(2) Phông chuyên mOn chü trI 
diu phi th.m djnh h s 

(3) Trinh lAnli io k' duyt vâ 
nhán kt qua, chuyên cho b 
phn chuyên ngãnh 

(4) Giao cho B phn trá kt 
qua cho t chüc, cOng dan. 

2 BuOc 2 

Chü trI diu pMi 
thrn dith 

Cong chrc PhOng Nghip v1i 1,2 

1 ngày 
Thm dinh trInh 

phê duyt Trtx&ng phOng chuyên mon 

3 Buâc 3 Phê duyt Länh do Ban. 2 ngày 

4 BuOc 4 Trá k& qua 
B ph.n tip nhn vâ trã kt qua 

tai TTPVHCC tinh 1 ngày 

Tng cong 5 ngày 
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TT Các  
buc TrInh tu tliirc Iiiên B phn, can b cong chü'c, 

viên chfrc giãi quyt ii s 

Thai gian 
tip nhán và 

giãi quyt h so 

Co quan 
phi Iiç 
(nu có) 

TrInh các cp 
có thm quyn 

cao hoii (nu có) 
(Mo tã quy trInh 

23. Thu tic thông báo kt qua b nhim, bu cfr, suy cfr nhfrng ngtrôi Jãnh dao t chfrc cüa to chfrc thrQc cp chfrng nhn dàng k hot dng ton giáo có 
dja bàn hot dng & mt tinli theo quy dlnh  ti khoãn 7 diu 34 cüa Lut tin nguô'ng, ton giáo 

1 Buâc 1 Tip nhQin h 
B phn tip nhn và trâ kt qua 

ti 1TPVHCC tinh 
1 ngày 

(1) H so np ti TTPVHCC 

(2) Phàng chuyên mon chci tn 
diu phôi thm djnh h so 

(3) Trinh 1.nh do k duyt và 
nhn kt qua, chuyên cho b 
phn chuyên ngành 

(4) Giao cho Bô phãn trâ kêt 
qua cho to chirc, cong dan. 

2 BuOc 2 

Chü tn diu ph& 
thm dinh 

. 

Cong chtrc Phông Nghip VJ1 1, 2 

1 ngày 
Th.m djnh trInh 

phê duyt 
Trtthng phong chuyên mOn 

3 Buàc 3 Phê duyt Lânh do Ban. 2 ngày 

4 BtiOc 4 Trã kt qua 
B phn tip nhn và trá kt qua 

ti TTPVHCC tinh 
1 ngày 

Tng cong 5 ngày 

24. Thu tic thông báo kt qua b nhim, bu cfr, suy cü nhfrng ngirôi lãnh do t chfrc d6i vói to chfrc ton giáo có dla  bàn ho,t dng & mt tinh theo quy 
djnh tii khoãn 7 diu 34 cüa Lut tin ngirthig, ton giáo 

1 Buâc 1 Tip nhân 
B phn tip n1iin và trá kt qua 

ti TTPVHCC tinh 
lngày 

(1) Ho so np ti TTPVHCC 

(2) Phông chuyên mOn chci tn 
diu phi thli.m djnh h so 

(3) TrInh lAnh dao k duyet và 
nhn kt qua, chuyn cho bO 
phn chuyên ngành 

(4) Giao cho B phn trá két 
qua cho t chic, cong dan. 

2 Btrâc 2 

Chü trI diu phi 
th.m dinh 

Cong chCrc PhOng Nghip V1 1, 2 

1 ngày 
ThAm djnh trInh 

phê duyt 
Tru&ng phOng chuyên mon 

3 BuOc 3 Phê duyt Lanh do Ban. 2 ngày 

4 Buâc 4 Trá kM qua B phn tip nhn và trã kM qua 
ti TTPVHCC tinh 

1 ngây 

Tngcng 5ngày 
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• 3 

. .\ 
1 hiên 

/ 

B phn, can b cong chfrc, 
viên chfrc giãi quyt h S1 

Thôi gian 
tip nhn và 

giãi quyt h so 

Ccr quan 
phi hçp 
(nu co) 

TrInh các cp 
có thm quyn 

cao hon (nu co) 
Mo tã quy trInh 

25. Thü" c 1i1."kt qua b nhim, bu cfr, suy cir nh&ng ngtrôi länh do t chfrc di vói t chic ton giáo trrc thuc có dla  bàn hot dng & mt 
tinh theo"cj. u 11iIOfl 7 diu 34 cüa Lut tin ngir&ng, ton giáo 

I BtrOc I Tip nhãn h 
BO phn tip nhn và trá kt qua 

ti TTPVHCC tinh 
1 ngày 

(1) Ho so np ti TIP VHCC 

(2) Phông chuyên mon chii trI 
diu phôi thm djnh h so 

(3) TrInh lânh dao  k duyt và 
nhãn kt qua, chuyên cho b 
phn chuyên ngành 

(4) Giao cho Bô phn trá két 
qua cho t chi'rc, cong dan. 

2 BisOc 2 

Chü trI diu phi 
thAm dhth 

Cong chrc Phong Nghip vi,i 1,2 

1 ngày 
Thm djnh trinh 

phê duyt 
Truâng phOng chuyên mon 

3 Buâc 3 Phê duyt Lãnh dao  Ban. 2 ngày 

4 Buâc 4 Ira kt qua 
Bô phn tip nhn va trã kt qua 

t?i TTPVHCC tinh 
1 ngày 

Tang cong 5 ngày 

26. Thu tiic thông báo thuyên chuyn chfrc sic, chfrc vic, nhà tu hành 

I Buâc I Tip nhãn h 
B phn tip nhn và trá kt qua 

tai TFPVHCC tinh lngày 

Cong an 
tinh; Ban 
Ton giáo 
các tinh, 

thãnh phô 

(1) Ho tai TTPVHCC 

(2) PhOng chuyên mOn chü tn 
diu ph6i thAm djnh h so 

(3) TrInh lAnh dao ky" duyt và 
nhn kt qua, chuyên cho b 
phn chuyên ngành 

(4) Giao cho B phn trâ kêt 
qua cho tO chüc, cong dan. 

2 BuOc 2 

Chü trI diu phi 
thm dinh 

Cong chüc PhOng Nghip vi,i 1, 2 

16 ngây 
Thm dinh trInh 

phê duyt 
Thx&ng phOng chuyên mon 

3 Buóc 3 Phê duyt Lath dao  Ban. 2 ngày 

4 Bisôc 4 Ira kt qua 
B phn tip nhán và trâ kt qua 

tai TFPVHCC tinh 1 ngày 

Tang cong 20 ngày 
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TT Các  
buoc TrInh tu thirc hién B phn, can b cong ChUC, 

viên chüc giãi quyêt ho so 

Thbi gian 
tip nhân và 

giãi quyt h so 

Co quan 
phi hqp 
(nu co) 

TrInh các cap 
cé thm quyen 

cao ho'n (neu co) 
Mo tã quy trInh 

27. Thu thông báo cách chirc, bäi nhiém chfrc sac, chüc vic di vói các tru'ông hqp quy dlnh  tii khoãn 2 diu 33 và khoãn 2 diu 34 cüa Lut tin 
nglröng, ton giáo 

1 Buàc 1 Tip nhn h so 
Bô phn tip nhin và trá kt qua 

t?i UPVHCC tinh 
lngày * 

(1) Ho so np ti 1TPVHCC 

(2) Phông chuyên mon thu trI 
diêu ph6i th.m djnh h so 

(3) TrInh Iãnh dto k' duyt và 
nhn kt qua., chuyn cho b 
phn chuyên ngành 

(4) Giao cho BO phn trâ k& 
qua cho t chüc, cong dan. 

2 Biiàc 2 

ChU trI diu phi 
th.m dinh 

Cong chüc Phóng Nghip vi 1, 2 

1 ngày 
Th.m djnh trInh 

phê duyt 
Tnxâng phông chuyên mon 

3 Bràc 3 Phê duyt Lãnh do Ban. 2 ngày 

4 B.râc 4 Trà kt qua 
B phn tip nhn và trã kt qua 

ti TFPVHCC tinh 
1 ngày 

Tang cong 5 ngày 

28. Thu tiic thông báo cách chfrc, bAi nhiém chfrc vic cüa to chfrc duyc cp chfrng nIin däng k5' ho3t dng ton giáo có da bàn hot dng O mt tinli 

1 Buôc I Tip h 
Bô phn tip nhn và trà kM qua 

t?i TTPVHCC tiflh 
lngày 

(1) Ho so np tii TTPVHCC 

(2) Phàng chuyên mon thu trl 
diu phi thm djnh h so 

(3) TrInh lành dao k duyt và 
nhân kM qua. chuyên cho b 
phn chuyên ngành 

(4) Giao cho B phn trá két 
qua cho t chüc, cong dan. 

2 Buâc 2 

Chü trl diu ph6i 
thm dinh 

Cong chic Phông Nghip vii 1, 2 

1 ngày 
Thm djnh trinh 

phê duyt 
Trtr&ng phông chuyên mon 

3 Bix6c 3 Phê duyt Lành d?o  Ban. 2 ngày 

4 Buâc 4 Trá kM qua 
B phn tip nhn và trã kM qua 

tai TFPVHCC tinh 
1 ngày 

TOng cong 5ngày 
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TT B phn, can b cong chfrc, 
viên chtc giãi quyt h s0 

Thôi gian 
tiep nhan và 

giäi quyt h so 

Coquan 
phi hyp 
(nu có) 

TrInh các cp 
có thm quyn 

cao hon (nu co) 
Mo tã quy trInh 

(

4Fr 

 7rc 

 hin 

29. 1 Ió bi diro'ng v ton giáo cho ngu*i chuyên hoit dng ton giáo 

1 
B phn tip nhn và â kt qua 

1 ngay 
Cong an, 

UBMTTQ 
VN, Ban 
Dan 4n, 
UBND 

cac huyn, 
thi xâ, 

thãnh pho 

(1) FM sa n ti TTPVHCC 

(2) Phong chuyên mon chü tn 
diêu phi thm djnh h sa 

(3) Phi hqp vOi các ngành và 
UBND các huyn lay ' kiên 

(4) TrInh lânh do k duyt và 
nhn kát qua, chuyên cho b 
phn chuyên ngành 
(5) Giao cho Bô phn trà k& 
qua cho to chc, cong dan 

tai TTPVHCC tinh 

2 Buâc2 

Chü trI diu ph6i 
thm dinh 

Cong chirc Phông Nghip 1, 2 26 ngày 1y 
kiên các ngành 
Va UBND các 

huyn 
Thâm dinh trinh 

phê duyt 
Tnrông phOng chuyên mon 

3 Buâc 3 Phê duyt Lânh d?o  Ban. 2 ngày 

4 Buâc 4 Trâ kt qua 
Bô phn tip nhn và trã kt qua 

1 ngày ti TTPVHCC tinh 

Tng cong 30 ngày 

30. Thu tyc thông báo danh miic hot dng ton giao doi vOi t chuc cO ala  bàn hot dng ton giáo & nhiu huyn thuc mt tinh 

I Brc 1 Tip nhn h BO phãn tip nhn và tná kt qua 
1 ngày 

tai TFPVHCC tinh (1) FM scr np tai TIP VHCC 

(2) Phông chuyên mon chü tn 
di&u phi thm djnh h sa 

(3) Tninh IAnh cto k duyt và 
nhãn kM qua, chuyên cho b 
phn chuyén ngành 
(4) Giao cho B phn trá kM 
qua cho to chüc, cOng dan. 

2 BuOc 2 

ChU trI diu ph6i 
th dih 

Cong chüc Phóng Nghip V1 1, 2 

1 ngày . 
Thãin dinh trInh 

phê duyt Truâng phOng chuyên mon 

3 Btrâc 3 Phê duyt Lath d?o  Ban. 2 ngày 

4 Btrâc 4 Ira kM qua B phn tip nhn và trá kM qua 
t?i UP VHCC tinh 1 ngày 

tong c9ng 5 ngày 
., 31. Thu tc thông báo danh rnic Iioit dng ton giáo b sung di voi t chfrc có dla  bàn hot dng ton giáo o nhieu huyn thuc nit tinli 

I Buâc 1 Tip nhan h s BO phn tip nhn va trã kM qua 
1 ngày 

(1) FM sa n tai  UP VHCC 

(2) PhOng chuyên mon chU td ti TTPVHCC tinh 
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Các 
bthc TrInh tir thirc hiên B phn, can b cong chfrc, 

viên chüc giãi quyt h so 

Thbi gian 
tip nhân và 

A giai quyet ho so 

Co quan 
phi hop 

- (neu co) 

TrInh các cp 
có thm quyn 

cao lion (nu cO) (
Mo tã quy trInh 

2 Buâc 2 

Chü trI diu phi 
th.m dinh 

Cong chirc Phàng Nghip vi 1, 2 

1 ngày 

diu phi th.m djnh h so 
(3) Trinh 1nh do ky' duyt và 
nhân kt qua, chuyn cho b( 
phn chuyên ngành 
(4) Giao cho B phn trã kêt 
qua cho t6 chtrc, cong dan. 

Thâm dinh trInh 
phê duyt 

Trixông phOng chuyên mon 

3 Buôc 3 Phê duyt Lânh do Ban. 2 ngày 

4 Btrâc 4 Ira kt qua 
B phn tip ithn và trã kt qua 

ti TIP VHCC tinh 
1 ngày 

Tong cong 5 ngày 

32. Thu tue thông báo t chfrc hi nghj thuôiig niên cüa t chüc ton giáo, tO chfrc ton giáo trlyc thuc có dia bàn hot dng & nhiu huyn thuc rnt tinli 

1 Brnic 1 Tip nh.n h 
B phn tip nhn và trã kt qua 

ti TIP VHCC tinh 
1 ngày (1) H so np tai TTPVHCC 

(2) PhOng chuyên mon chü trj 
diu phi th.m djnh h so 

(3) Trinh länh dao k duyêt và 
nhn kt qua, chuyên cho b 
phn chuyên ngành 

(4) Giao cho B phn trá kêt 
qua cho t chüc, cong dan. 

2 Bi.râc 2 

Chü trI diu ph61 
th.m dinh Cong chc Phông Nghip Vi 1, 2 

1 ngày 
Thâm djnh trInh 

phê duyt 
Truông phOng chuyên mon 

3 B.râc 3 Phê duyt Lânh dto Ban. 2 ngày 

4 B.râc 4 Ira kt qua B phn tip nhn vã trã k& qua 
ti TIP VHCC tinh 

1 ngày 

TOng cong 5 ngày 

33. Thu tic d nghj t chüc di hi ella t chllc ton giáo, t chfrc ton giáo true thuc, t chll'c dwçc cp chüng n1in dàng k hot dng ton giáo cO da bàn 
.x hoit dng ô nhieu huyçn thuc nit tinh 

1 Bithc 1 Tip nhãn h 
B ph.n tip nhn và trã kt qua 

tai TIP VHCC tirih 1 ngày Cong an, 
UBMTTQ 
VN, Ban 
Dan V.fl, 

(1) H 50 fl)p ti TIP VHCC 

(2) PhOng chuyên mOn chü tn 
diêu ph6i thAm djnh h so 

(3) PhOi hcip vOi các ngarih và 
2 Buàc2 Chll tn diu ph6i 

thãm djnh 
Cong chirc PhOng Nghip vi 1, 2 26 ngày thy 

kin các ngành 
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( ItzjtIrI.rC  hicn 
B phn, can b cong chfrc, 
viên chirc giãi quyet ho so' 

Thô'i gian 
tip nhân và 

giãi quy h so' 

Co' quan 
phi h9p 
(nu co) 

Trinh các cp 
có thm quyn 

cao hoii (nu co) 
Mo tä quy trinh 

tthh 
Trirâng phông chuyên mon 

va UBND cac 
huyn 

UBND 
các huyn, 

thj Xâ, 

thành ph 

UBND các huyn thy kin 

(4) TrInh lãnh do k' duyt và 
nhán kt qua, chuyên cho b 
phn chuyên ngành 

(5) Giao cho BO phn trá kt 
qua cho t chrc, cong dan 

'.' duyt 

3 Buâc 3 Phê duyt Lãnh do Ban. 2 ngày 

4 Bithc 4 Trá kt qua 
BO phn tip nhn và trã kt qua 

ti TTPVHCC tinh 
1 ngày 

Tng cng 30 ngày 

34. Thu tc d nghj t chfrc cuc I ngoài  co s&  ton giáo, dia dim hçp pháp dä dàng k có quy mô t chü'c  0'  nhiu huyn thuôc mt tinh hoc  0'  nhiu tinh 

1 Buóc 1 Tip nhn h 
B phn tip nhn và trâ kt qua 

ti TTPVHCC tinh 
1 ngày 

Cong an, 
UBMTTQ 
VN,Ban 
Dan van, 
UBND 

CC huyn, 
th1 Xa, 

thânh ph 

(1) H so np t?i  ITPVHCC 

(2) PhOng chuyên mon chü trI 
diu phi thrn djnh h so 
(3)Phoihpvàicacngành Va 
UBND các huyn lay ' kiên 

(4) TrInh länh do k duyt và 
nhn kt qua, chuyên cho b 
phn chuyên ngành 

(5) Giao cho B phn trâ kt 
qua cho t chc, cong dan 

2 Bisâc2 

Chü trI diu ph6i 
th dith . 

Cong chrc Phàng Nghip vi 1, 2 26 ngày thy 
kincácngãnh 
Va UBND các 

huyn 
Thâm dinh trinh 

phê duyt 
Tri,rmg phông chuyên mon 

3 Brnrc 3 Phé duyt Lânh dao  Ban. 2 ngày 

4 Brnic 4 Trá kt qua 
B phn tip nhn và trá kt qua 

tai TTPVHCC trnh 
1 ngày 

Tong cong 30 ngày 
x 35. Thu ttic  de ngh giang do ngoài dja bàn phi trách, CO' sO' ton giáo, dla  dim  Iiçp  pháp dä dàng kb" có quy mO to cliü'c  &  nhiu huyn thuc mt tinh hoic 

0' nhiu tinh 

1 Bi.ràc 1 Tip nhân h 
BO phn tip nhn và trã kt qua 

ti TTPVHCC tinh 
1 ngay Cong an, 

UBMTTQ 
VN, Ban 
Dan Vfl, 

UBND 
các huyn, 

(1) H  so  np ti TTPVHCC 

(2) Phóng chuyên mon chü trI 
diêu phi thm djnh h  so 

(3) Phi hqp vâi the ngành va 
UBND cac huyn lay kiên 

(4) TrInh lath to ky duy.t và 

2 B,ràc 2 

Chü trI diu phi 
thxn dinh COng chrc PhOng Nghip vu 1, 2 26 ngày thy 

kiên các ngãnh 
và UBND cac 

huyn 

, 
Thâm dinh trinh 

phê duyt 
TruO'ng phOng chuyên mOn 
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TT Các  
bu'o'c TrInh tir thtrc hiên B phn, can b Cong chfrc, 

viên chü'c giãi quyt h 

Thô'i gian 
tip nhãn va 

giãi quyt h so' 

Co quan 
phi hçrp 
(nu co) 

TrInh các cp 
có thm quyn 

cao hon (n&i có) 
( M8 tã quy trInh 

3 Btrâc 3 Phé duyt Lânh do Ban. 2 ngày thi xã, 
thành ph6 

nhân kt qua, chuyn cho b 
phn chuyên ngành 

(5) Giao cho BQ phn trã kt 
qua cho t chrc, cong dan 

4 Buóc 4 Trà kt qua B phn tip nhn và trá kt qua 
ti TTPVHCC tinh 

1 ngày 

Tng cong 30 ngày 

VIII- LiNH VIC VAN THU' LIXU TR1J 

1. Thu ttic cap, cp 1i Giy chü'ng nhn dü diu kin Iioit dng djch viii luu trO' 

1 Buóc 1 Tip nhn h B phn tip nhn và trá kt qua 
tai thth 

',4 ngày 
H tai TTPVHCC 

2 Buâc 2 

Chü trI diu phi 
thm dinh Chi cuc VAn thu — Luu trU 01 ngày 

(1) sa nOp 

(2) Chi ciic Van thu Luu trti chü tn di&u phôi 
tham djnh h sa 

Thm djnh trinh 
phê duyt 

Cong chüc phông Quan 1' Van 
thu luu trQ 

05 ngày (3) TrInh Lath d?o  Si k) duyt và nh.n kt 
qua, chuyn cho b phn chuyên mon 

3 Bu&c 3 Phê duyt Giam dc Sâ Nôi vi 03 ngày (4) Giao cho Bô phn trá kt qua trá két qua 

4 Buâc 4 Trã kt qua B phn tip nhn và trâ kt qua 
tai TIP VHCC tinh 

"2 'g' 
cho t churc, cong dan 

Tng cong 10 ngày 

2. Thu tuc phiic vu viêc sfr dung tài lieu cüa dc giä ti Phông dcc (061 vó'i cdc tài 1iu thu3c din sfr ding rjng râi) 

1 Buàc 1 Tip nhân h B phn ti&p nhn và trâ kt qua 
t?i TTPVHCC tinh 

1 gi? 
(1) Dc giâ dn khai thác sr diing tài 1iu 
cung cp Chirng minh nhân dan hoc Giây 

2 BuOc 2 

Chü tn diu phi 
tIi dlith Viên chüc phông dcc 1 gi 

giâi thiu cho B phn tip nhn và trâ kêt 
qua tai UP VHCC tinh, sau do ghi các thông 
tin vào Phiu dang k sir ding tài 1iu. 

Thm djnh trmnh 
phê duyt Viên chCrc phOng dc 2,5 giô (2) B phn tip nhn và trà kt qua t.i 

TTPVHCC tinh chuyên h s cho Trung thin 
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TT (1 

3 

.. 

\\, 

i . tbhrc hiên B phn, can b cong chfrc, 
viên chüc giãi quyt h so 

- 

Thôri gian 
tip nhn và 

giäi quy h6 so 

Co quan 
ph61 h9'p 
(nu co) 

Trinh cac cap 
cé thm quyn 

cao hoii (nu co) 
Mo tã quy trInh 

Lanh dao  Trung tam Lru trt ljch 
SiX 

2,5 giä 
Ltru trft ljch s&: 

- Tnr&ng hcrp h6 sci không clap ing yeu cu, 
thông báo cho dc giá ye vic 1,6 sung thông 
tin cüa tai 1iu km trü c.n tra tim; 

- Truàng hçip, h6 sci clap 1mg yêu cu, viên 
chlrc Phong d9c clang k dc giã vâo so; Viên 
chIme Phông d9c htràng dn dc giã tra tIm tai 
1iu và vit phiêu yêu câu d9c tãi Iiu. 

(3) Viên chlrc Phong D9c vit phiu yêu cu 
d9c tai 1iu trInh Lãnh do Trung tam hiLl trü 
Ijch sIr phê duyt. Viên chlrc Phông D9c tra 
cliii và giao tài 1iu cho dc gin sIr diving. 

(4) Viên chlrc phông d9c chuyn kt qua qua 
B phn tip nhn và trâ kt qua ti TI'PVHCC 
tinh dê Ira kêt qua cho cá than, t6 chImc. 

duyt 

4 BtrOc 4 Trâ kt qua 
BO phn tip nhn và trã kt qua 

ti TFPVHCC tuth 1 gi& 

T6ng cong 01 ngày 

2.1. Thu tuc phiic vu vic s& dyng tài Iiu cüa dc giã ti Phông dcc 'Dñi vói tài lieu Iz,n clii si? ding) 

Buâc 1 Tip nhn h sc B phn tip nhn va trâ kt qua 
i TIP VHCC tinh 

y2 ngày 
Chü tjch 
UBND 

tinh (nlu 
thu3c 
thcim 
quyen 

cüa Chz 
tich 

UBND 
tinh) 

(1) Dc gin dn khai thác sCm d%ing tài 1iu 
cung cap Chlrng minh nhân dan hoc Giay 
giài thiu cho Bô phn tMp nhn và trã két 
qua tai TIP VHCC tinh, sau do ghi các thông 
tin vào Phiu clang k sIr dyng tài 1iu. 

(2) BO phn tiêp nhn và trà kt qua ti 
TTPVHCC tinh chuyên h6 so cho Trung tam 
Lixu trCm lich sIr: 

- TrixOng hçxp h6 so không dáp 1mg yéu cu, 
thông báo cho dc gin v vic b6 sung thông 
tin cüa tâi lieu liru trU can ira tim; 

2 Bucc2 

ChIm tn diu ph6i 
thm dnh Viên chlrc phông dc '/2 ngày 

Thãm dinh tninh 
phê duyt Viên chIme phOng dpc 1/2 ngày 

3 Buâc 3 Phe duyt 

- Giám dc Sâ Ni vi (ntu thu5c 
thdm quyn cia Giárn a so 

- ChIm tich  UBND tinli 
(nu thu(5c thcm quyn cüa Chü 

iich UBND tinh) 

02 ngày 

33 



Các 
btr&c TrInh tir thirc hiên B phn, can b cong chfrc, 

viên chfrc giâi quy& h 

Thôi gian 
tip nhn va 

giãi quyt h so 

Co quan 
phi hçp 
(nu có) 

TrInh các cp 
có thâm quyn 

cao hon (nu co) 

+ 
Mo tã quy trinh 

4 BuOc 4 Ira k& qua Bô phn tip nhn và trá kt qua 
ti ITPVHCC tinh Y2 ngày 

- Tnr?mg hçxp 
chirc Phông dcc 
chrc Phàng dc 

+ Nu tài 1iu 
quyn cüa Giám 
diing thI Chi 
Giám 16c SO 

+ Nu tai 1iu 
quyn cña ChU 
scr dimg thI Chi 
NOi viii trInh Chü 

(3) Giám dc 
k phê duyt 
mon. Viên chirc 
1iu cho dOe  giá 

(4) Viên chtrc 
BO phn tip nhn 
tinh dê trá kêt qua 

ho sci dáp üng yêu câu, viên 
dang k dOe  giá vào s; Viên 
kim tra: 

hn ch sCr diing thuOc thm 
d6c So NOi  vi cho phép sr 

ciic Van thu - Luu trü trmnh 
NOi  vi k phê duyt; 

hn ch sir ding thuOc  thãm 
tch UBND tinh cho cho phép 
ciic Van thu - Ltru trü trinh SO 
tjch UBND tinh k phê duyt. 

SO NOi  vi; Chü tjch UBND tinh 
và chuyên cho bO phn chuyên 

Phông DQC tra cüu Va giao tài 
sü dicing. 

phong d9c chuyn kt qua qua 
và trâ kt qua ti T1'PVHCC 

cho cá nhãn, t chirc. 

Tng cong 04 ngày 

3. Thu tyc cp ban sao tài lieu mu trfr (Dái vói các tài 1iu 1hu3c di,z sfr ding r3ng rdi,) 

BuOc 1 Tip nhn h BO phn tip nhn và trá kt qua 
ti TTPVHCC tmh 

1 (1) Ca nhân, t, chirc dn khai thác sü diing tài 
liOu cung cap Churng minh nhãn dan hoc 
Giây giOi thiu cho BO phan tip nhn và trâ 
kt qua tai TTPVHCC tinh, sau do ghi các 
thông tin vào Phiu dàng k scr diing tài liOu. 

(2) BO phn tip nhn và trà kêt qua ti 
TTPVHCC tinh chuyên h so cho Trung tarn 
Ltru trt ljch s&: 

2 BtrOc 2 

Chü trI diu ph6i 
thm djnh 

Viên chIrc phitc vy khai thác 1 giO 

Thm djnh trInh 
phé duyt Viên chüc phyc vy khai thác 2 giO 

3 BuOc 3 Phé duyt Lãnh do Trung thin Luu trf ljch 
sCr 

3 gio 
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A ,J  - 

1'T ,'/ 4 *rI  s  ;'r  tLwc  hin B phn, can b cong chfrc, 
viên chüc giãi quyt h 

Thôi gian 
tip nhán vã 

giãi quyt h so 

Co quan 
phi hop 
(nu có) 

TrInh các cp 
có thm quyn 

cao hon (nu có) 
MO tã quy trInh 

4 

\ 

Bràc 4 

//1  

B phn tip nhn và trâ kM qua 

ti PVHCC tinh 1 gR 

- Truäng hçip h sa không dáp ing yêu câu, 
thông báo cho Ca nhán, t chi'ic v vic b 
sung thông tin cüa tài 1iu hru trQ' can tra tim; 

- Trtràng hcip, h sa dáp 1mg yêu cau, viên 
chlrc phic vi khai thác ding k5r cá nhân, to 
chlrc vào s6, hu&ng dn và viêt Phiáu yêu cu 
sao tài 1iu. 

(3) Vin chlrc plc vi khai thác viM phiu 
yeu cAu sao tài 1iu trInh Lanh do Trung tam 
Lixu trt 1ch sIr phê duyt. Viên chlrc phic vi 
khai thác tin hành tra clru và sao tài 1iu. 

(4) Viên chIrc phiic vi khai thác chu7n kM 
qua (bàn sao tài lieu) qua B phn tiep nhn 
và trâ kM qua ti TTPVHCC tinh d trá két 
qua cho cá nhân, t6 chlrc. 

* 

Trá kM qua 

Tngcng Olngày 

3.1. Thu titc cp ban sao tài lieu Iuu trü ('D6i vöi tài 1&u  lign chEsfr dng,) 

Buàc 1 Tip nhán h B phn tip nhn và trà kM qua 
ti 1TPVHCC tinh '/2 ngày 

ChIt tjch 
UBND 

tinh (nlu 
thupc 
tháin 
quyên 

cüa Chz 
tic/i 

UBND 
tin/i) 

(1) Ca nhán, t chixc dn khai thác sIr dimg tài 
1iu cung cap Chüng minh nhãn dan hoc 
Giy giôi thiu cho B phn tip nh3n và trã 
kM qua tai TTPVHCC tinh, sau do ghi các 
thông tin vào Phiu dang k sIr ding tài 1iu. 

(2) B phãn tip nhn và trã kM qua ti 
TTPVHCC tinh chuyn h sa cho Trung tam 
Luu tr€k ljch sIr: 

- Trurng hop h so không dáp 1mg yeu cau, 
thông báo cho cá nhân, t chIrc v vic b 
sung thông tin cIta tài 1iu hiu trü can tra tim; 

2 &râc2 

ChIt fri diu phi 
thm djnh Viên chlrc phuc vii khai thác /2 ngày 

Thâm dnh trInh 
phê duyt ViOn chlrc phic vu khai thác '/2 ngây 

3 Buâc 3 Phê duyêt 

- Giám dc SâNOi vu (nu thu(5c 
thdm quyn cüa Giám dc Sd) 

- ChIt tich  UBND tinh 
(nlu thuc thâm quyn cáa C/ia 

tjch UBND tin/i) 

02 ngày 
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Các 
biro'c TrInh tir thirc hiên Bphân, can b cong chfrc, 

x vien chuc giãi quyet ho so' 

Thôi gian 
tip nhãn và 

giãi quyit h so' 

Co' quan 
phi hçp 
(nu Ce) 

Trmnh các cp 
có thm quyn 

cao hon (nu có) 
Mo tã quy trInh 

4 Buâc 4 Ira kt qua B phn tip nhn và trá kt qua 
tai TIP VHCC tinh 

V2 ngày 

- Tru&ng hcrp, h s'ci dáp rng yêu cu, viên 
chrc phic vi khai thác däng k cá nhãn, t 
chic vào so, huOng dn và viêt Phiu yêu cu 
sao tài 1iu. Viên chrc phic vi khai thác kim 
tra: 

+ Nu tài 1iu han ch sr diing thuc thm 
quyn cüa Giám dc Sâ Ni vi cho phép sCr 
di:ing thi Chi ciic Van thu - Lisu tr& trInh 
Giám dc Sâ Ni vi k phê duyt; 

+ Nu tài 1iu hn ch sir ding thuc thm 
quyn cCa Chir tjch UBND tinh cho cho phép 
sir ding thi Chi citc Van thu - Luu tnt trInh 
So NOi  vii trinh Chir tjch UBND tinh k phé 
duyt. 

(3) Giám dc SO Nôi vu; Chir tjch UBND tinh 
k phê duyt và chuyên cho b phn chuyén 
mOn. Viên chirc phic vi khai thác tra thu và 
sao tài 1iu cho cá nhân, th chirc 

(4) Viên chirc phiic vii khai thác chuyn k& 
qua qua B phn tip nhan và trá kt qua ti 
TTPVHCC tinh d trâ kt qua cho cá nhãn, to 
chirc. 

long cçng 04 ngày 

4. Thu tIic cp ban chü'ng thuc tài lieu lu'u trü ('Dái vói các tài /iu thu& d&n sfr dyng r3izg raO 

BuOc I Tip nhân h B phn tip nhn và trà k& qua 
t?i UP VHCC iith 

1 gi& (I) Ca nhãn, t6 chirc dn khai thác sir diing tài 
1iu cung cap Chirng minh nhân dan hoc 
Giây giOi thiu cho B phn tip nhin và trá 
k& qua tti TTPVHCC tinh, sau do ghi các 

2 BuOc 2 Chii trI diu ph& 
th.m djnh Viên chirc phic v;i khai thác 1 gi& 
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T1''t.* 

• kF( '. 

ii thiFc hin 
£ 

B phn, can b cong chfrc, 
viên chfrc giãi quyt hI so 

ThM gian 
tip nhán vi 

giãi quyt h so' 

Co quan 
phi hçp 
(nu có) 

TrInh các cp 
có thm quyn 

cao hon (nu co) 

Mo tã quy trInh 

t• _ykinh trInh 
duyt Viên chirc phiic vi khai thác 2 gi? 

thông tin vào Phiu dang k sfr ding tài 1iu. 

(2) BO tip nhn và trá kt ti phn qua 
• LAnh dao Chi dc Vn thu — Liru TTPVHCC tinh chuyên h sr cho Trung tam 

3 Buâc 3 Phê duyt 
• 

tr hoc LAnh do Trung tam 
Ltru trü ljch sir 

3 gRi Luu trü ljch sir: 

- Trix&ng hçip h6 sa khong dáp ing yêu cu, 

4 Buâc 4 Trá k& qua Bô phn tip nhn và trã kt qua 
t?i TTPVHCC tinh 1 gi& 

thông báo cho cá nhãn, to chüc ye vic bô 
sung thông tin cUa tai 1iu km trU c.n tra tIm; 

x 
- Tnthng hçxp, h sa dáp üng yeu cau, vien 
chirc phiic vi khai thác dang k ca than, t 
chirc vào so, huâng dn và viêt Phiu yêu cu 
sao tai lieu. 

(3) Viên chic phic vii khai thác vit phiêu 
yeu cu sao tài lieu trinh Lânh do Chi cic 
Van thu — Luii trl hoc Lành do Trung tam 
Luu trü ljch sfr phê duyt. Viên chirc phc vi 
khai thác tin hành tra cthi và sao tài lieu. 

(4) Viên ch(rc phiic vi khai thác chun kM 
qua (bàn sao tài 1iu) qua B phn tiêp nh.n 
và trà kM qua ti TTPVHCC tinh d trà kêt 
qua cho cá nhãn, t chirc. 

Tng cong 01 ngày 

4.1. Thu ttic cp ban chthig thyc tii lieu lu'u trfr ('Dñi vói tài 1iu I:n chi sfr ding,) 

Buâc 1 Tiép nhân h B phn tip nhn và trâ kât qua 
ti TTPVHCC 2 ngày Chü tjch 

UBND 
(1) Ca nhân, to chuxc den khai thác sr dicing tài 
lieu cung cap Chrng minh nhán dan hoc 

2 Buàc 2 

Chü trI dik phi 
thm dinh Viên chüc phiic vii khai thác V2 ngày 

tiiih (nlii 
thu5c 
thám 

Giy giâi thiêu cho Bô phn tip nhn và trà 
kM qua ti TTPVHCC tinh, sau do ghi các 

Th.m djnhtrInh 
phé duyt Viên chüc phiic vi khai thác '/2 ngày quyen 

cila C'hü 

thông tin vào Phiu dàng k' sCr dimg tài lieu. 

(2) BO phn tip nhn và trà kM qua tai 
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Các 
btnrc Trmnh hr thirc hin Bô phn, canb cong chfrc, 

viên chfrc giai quyet ho so 

Thôi gian 
tip nhân và 

giãi quylt h so 

Co quan 
phi hop 
(nu Ce) 

TrInh các cp 
có thâm quyen 

cao hon (nu có) 
Mo tã quy trInh 

PVHCC tinh chuyln h sa cho Trung thm 

3 Buâc 3 Phê duyt 

- Giám dc Sâ Ni v (nlu thuc 
thclm quyn cza Giám dôc Sà) 

- Chü tjch UBND tinh 
(nlu thu5c tMm quyên cüa C/lu 

t/ch UBND tin/i) 

02 ngày 

tjch 
UBND 
tinh) 

Luu trü 1ch sCr: 

- Truäng hçip h sa không dáp üng yêu câu, 
thông báo cho cá nhãn, to chüc ye vic b 
sung thông tin cüa tài 1iu km tri cn tra tim; 

- Tniing hcip, h so dáp rng yêu cu, viên 
chirc phiic vi khai thác dang k cá nhán, t 
ch(rc vào s, huàng d.n và viêt Phiu yêu cu 
sao chrng thirc tài 1iu. Viên chüc phiic vi 
khai thác kim tra: 

+ Nu tài 1iu han ch sCr ding thuc thm 
quyn cüa Giám dc So Ni vi cho phép sCr 
diing thi Clii cic Van thu - Luu trU' trInh 
Giám dc SO Ni vi k phê duyt; 

+ Nu tai 1iu hjmn ch sü dimg thuc thm 
quyn cüa Chü tjch UBND tinh cho cho phép 
scr dpng thI Chi ciic Van thu - Luu trQ trInh SO 
Ni vi trInh Chü tjch UBND tinh k phé duyt. 

(3) Giám d6c SO Ni vu; Chü tch UBND tinh 
k' phê duyt và chuyên cho b phn chuyên 
mon. Viên chüc phiic vi khai thác tra ciru, 
sao tài 1iu và trInh 1h do Clii ciic VTLT 
hoc lAnh do Trung tam Luu tri ljch sr tinh 
chtng thijc tài 1iu cho cá nhãn, to chüc 

(4) Viên chrc pliiic vi khai thác chuyn kt 
qua qua B phn tiêp nhn và trá kt qua tai 
TTPVHCC tinh d trã kM qua cho cá nhân, tO 
chüc. 

4 BuOc 4 Trâ kt qua B phn ti&p nhn và trâ kt qua 
ti TTPVHCC tinh 

1/2 ngày 

Tong cçng 04 ngãy 
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TT t4IWC hii 
I 

B phn, can b cong chfrc, 
viên chfrc giãi quyt hi sY 

Thôi gian 
tip nhân và 

giãi quyt h s0 

Co quan 
phi hqp 
(nu có) 

TrInh các cp 
có thm quyen 

cao hon (nu có) 
Mo tã quy trInh 

5. hành ngh luu trfr (Ba ct giãm 05 ngày so vó'i quy djnh) 

1 Buâc ' 
* 

fOp nh h 
B phn tip nhn Va trã kt qua 

ti TTPVHCC tinh 
y2 ngày 

(1) Ho s np ti TTPVHCC 
Chü tn diu phi 

thm dinh 
Chi cuc Van thu — Lixu tr 01 ngày (2) CM cic Van thu Luu trCr chü frI diu ph6i 

thâm dnh hO s 2 Buàc2 
Thm djnh trInh 

phê duyt 
Cong chüc phông Quan 1 V 

thu liru tr€t 
05 ngày 

(3) TrInh Lanh do S k duyt và nhn kt 
qua, chuyn cho b phn chuyOn mon 

3 Bixàc 3 Phê duyêt Giám dc S& Ni vu 03 ngày (4) (lao cho Bô phn trã kt qua trá kt qua 

4 Btr&c 4 Trã kt qua 
B phn tip nhn vã trã kt qua 

ti TTPVHCC tinh 
Y2 ngày 

cho to chic, cong dan 

Tngcng longày 

6. Thu tuc cp lai chfrng chi hành ngh liru trO (Ba ct giãm 05 ngày so vói quy djnh) 

1 Bixàc 1 Tip nhn h 
B phn tip nhn và trã k& qua 

tai TTPVHCC tinh 
'/2 ngày 

(1) HO sci np tai  TTPVHCC 

(2) Chi cic VAn thu Luu tr chü trI diêu phi 
thâm djnh h sc 

(3) Trinh LAnh do Si k5r duyt và nhn kt 
quA, chuyn cho b phn cbuyên mon 

(4) Giao cho B phn trA kt quA trA kt quA 
cho t chirc, cOng dan 

2 Btràc 2 

Chü tn diu pMi 
thm dinh 

CM cuc VAn thu — Lixu trtt 01 ngAy 

ThAm djnh trInh 
phê duyt 

Cong chrc phOng Quàn I Van 

thu luu tnü 
05 ngày 

3 Bi.ràc 3 Phê duyt Giám d6c Sâ Ni vi 03 ngAy 

4 Biró'c 4 IrA k& quA 
BO phn tip nhn vA trA kt quA 

tai TTPVHCC tinli 
'/2 ngAy 

Tong cong 10 ngAy 4 
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