
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẠCH LONG VĨ 

 

Số: 340/UBND-VP 

V/v Công khai thủ tục hành 

chính lĩnh vực Nội vụ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bạch Long Vĩ, ngày 31 tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

- Trưởng các khu dân cư; 

- Các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.  

 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 

của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 

07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

 Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính Lĩnh 

vực Nội vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 26/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện Bạch Long Vĩ về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên 

địa bàn huyện.  

Theo đề nghị của Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn Phòng Hội đồng 

nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ công 

khai thủ tục hành chính, cụ thể như sau: 

 1. Công khai thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ với 31 thủ tục hành 

chính (Danh mục kèm theo), gồm: 

- Lĩnh vực Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước:  10 TTHC 

- Lĩnh vực Tôn giáo:       13 TTHC 

- Lĩnh vực Thi đua, Khen thưởng:     08 TTHC 

2. Thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ được niêm yết trên bảng tại Bộ 

phận Một cửa huyện và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Bạch Long 

Vĩ (Địa chỉ truy cập: https://bachlongvy.haiphong.gov.vn). 

Việc niêm yết thủ tục hành chính thực hiện theo Thông tư số 02/2017/TT-

VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (Gửi 

kèm theo). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2010-nd-cp-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-106929.aspx
https://bachlongvy.haiphong.gov.vn/
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Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ đề nghị các cơ quan, đơn vị phối 

hợp triển khai và thông tin để tổ chức, người dân biết và thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quang Tường 
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DANH MỤC                                                                                                                                                               
Công khai thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ  

thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ (31 TTHC) 

(kèm theo Công văn số 340/UBND-VP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Bạch Long Vĩ) 

 

Stt Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Cơ quan thực hiện 
Phí, lệ phí 

 (VNĐ) 

Cách thức thực 

hiện ngoài nộp hồ 

sơ, nhận kết quả 

trực tiếp 

Căn cứ pháp lý 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

mức độ 

(3, 4) 

Dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

I. Lĩnh vực Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước ( 10 TTHC) 

1  
Thẩm định thành lập đơn 

vị sự nghiệp công lập 

10 ngày  

làm việc 

Văn phòng HĐND-

UBND huyện 
Không  

Nộp hồ 

sơ và trả 

kết quả 

- Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP ngày 

07/10/2020  

2  
Thẩm định tổ chức lại đơn 

vị sự nghiệp công lập 

10 ngày  

làm việc 

Văn phòng HĐND-

UBND huyện 
Không  

Nộp hồ 

sơ và trả 

kết quả 

- Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP ngày 

07/10/2020  

3  
Thẩm định giải thể đơn vị 

sự nghiệp công lập 

10 ngày  

làm việc 

Văn phòng HĐND-

UBND huyện 
Không  

Nộp hồ 

sơ và trả 

kết quả 

- Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP ngày 

07/10/2020  

4  
Thẩm định thành lập tổ 

chức hành chính 

10 ngày  

làm việc 

Văn phòng HĐND-

UBND huyện 
Không  

Nộp hồ 

sơ và trả 

kết quả 

- Nghị định số 

158/2018/NĐ-CP ngày 

22/11/2018  
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5  
Thẩm định tổ chức lại tổ 

chức hành chính 

10 ngày  

làm việc 

Văn phòng HĐND-

UBND huyện 
Không  

Nộp hồ 

sơ và trả 

kết quả 

- Nghị định số 

158/2018/NĐ-CP ngày 

22/11/2018  

6  
Thẩm định giải thể tổ 

chức hành chính 

10 ngày  

làm việc 

Văn phòng HĐND-

UBND huyện 
Không  

Nộp hồ 

sơ và trả 

kết quả 

- Nghị định số 

158/2018/NĐ-CP ngày 

22/11/2018  

7  
Thủ tục thi tuyển viên 

chức  

Theo Quyết số 

1066/QĐ-

BNV ngày 

10/12/2020  

Đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập chưa 

được giao quyền tự 

chủ, cơ quan có thẩm 

quyền quản lý đơn vị 

sự nghiệp công lập 

thực hiện việc tuyển 

dụng viên chức hoặc 

phân cấp cho người 

đứng đầu đơn vị sự 

nghiệp công lập thực 

hiện việc tuyển dụng 

Theo -Thông 

tư số 

228/2016/TT-

BTC ngày 

11/11/2016 

 

 

Nộp hồ 

sơ và trả 

kết quả 

- Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 

10/12/2020 

8  
Thủ tục xét tuyển viên 

chức  

Theo Quyết số 

1066/QĐ-

BNV ngày 

10/12/2020  

 

Nộp hồ 

sơ và trả 

kết quả 

- Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 

10/12/2020 

 

9  
Thủ tục tiếp nhận vào làm 

viên chức 

Theo Quyết số 

1066/QĐ-

BNV ngày 

10/12/2020  

UBND huyện Không   

Nộp hồ 

sơ và trả 

kết quả 

- Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 

10/12/2020 

10  

Thủ tục thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên 

chức 

Theo Quyết số 

1066/QĐ-

BNV ngày 

10/12/2020  

UBND huyện 

Theo -

Thông tư số 

228/2016/T

T-BTC ngày 

11/11/2016 

 

Nộp hồ 

sơ và trả 

kết quả 

- Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 

10/12/2020 
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II. Lĩnh vực Tôn giáo ( 13 TTHC) 

11 1 

Thông báo mở lớp bồi 

dưỡng về tôn giáo theo 

quy định tại Khoản 2 

Điều 41 Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2016 

Ngay sau 

khi UBND 

huyện nhận 

được văn 

bản thông 

báo hợp lệ 

UBND huyện Không   

Nộp hồ 

sơ và trả 

kết quả 

- Luật Tín ngưỡng, tôn 

giáo năm 2016 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017  

12 2 

Thông báo danh mục hoạt 

động tôn giáo đối với tổ 

chức có địa bàn hoạt động 

tôn giáo ở nhiều xã thuộc 

huyện 

Ngay sau 

khi UBND 

huyện nhận 

được văn 

bản thông 

báo hợp lệ 

UBND huyện Không   

Nộp hồ 

sơ và trả 

kết quả 

- Luật Tín ngưỡng, tôn 

giáo năm 2016 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017  

13 3 

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 huyện 

Ngay sau 

khi UBND 

huyện nhận 

được văn 

bản thông 

báo hợp lệ 

UBND huyện Không   

Nộp hồ 

sơ và trả 

kết quả 

- Luật Tín ngưỡng, tôn 

giáo năm 2016 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017  

14  

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 

Ngay sau 

khi UBND 

huyện nhận 

được văn 

bản thông 

báo hợp lệ 

UBND huyện Không   

Nộp hồ 

sơ và trả 

kết quả 

- Luật Tín ngưỡng, tôn 

giáo năm 2016 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017  

15  

Đề nghị tổ chức đại hội 

của tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thuộc, 

25 ngày làm 

việc 
UBND huyện Không   

Nộp hồ 

sơ và trả 

kết quả 

- Luật Tín ngưỡng, tôn 

giáo năm 2016 

- Nghị định số 
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tổ chức được cấp chứng 

nhận đăng ký hoạt động 

tôn giáo có địa bàn hoạt 

động ở một huyện 

162/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017  

16  

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 

25 ngày làm 

việc 
UBND huyện Không   

Nộp hồ 

sơ và trả 

kết quả 

- Luật Tín ngưỡng, tôn 

giáo năm 2016 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017  

17  

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 

25 ngày làm 

việc 
UBND huyện Không   

Nộp hồ 

sơ và trả 

kết quả 

- Luật Tín ngưỡng, tôn 

giáo năm 2016 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017  

18  

Thông báo tổ chức quyên 

góp ngoài địa bàn một xã 

nhưng trong địa bàn một 

huyện, quận, thị xã, thành 

phố trực thuộc tỉnh, thành 

phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương của cơ 

sở tín ngưỡng, tổ chức tồn 

giáo, tổ chức tồn giáo trực 

thuộc 

Ngay sau 

khi UBND 

huyện nhận 

được văn 

bản thông 

báo hợp lệ 

UBND huyện Không   

Nộp hồ 

sơ và trả 

kết quả 

- Luật Tín ngưỡng, tôn 

giáo năm 2016 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017  

 

19  
Đăng ký hoạt động tín 

ngưỡng 

15 ngày làm 

việc 
UBND huyện Không   

Nộp hồ 

sơ và trả 

kết quả 

- Luật Tín ngưỡng, tôn 

giáo năm 2016 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017 
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20  
Đăng ký bổ sung hoạt 

động tín ngưỡng 

15 ngày làm 

việc 
UBND huyện Không   

Nộp hồ 

sơ và trả 

kết quả 

- Luật Tín ngưỡng, tôn 

giáo năm 2016 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017 

21  
Đăng ký hoạt động tôn 

giáo tập trung 

20 ngày làm 

việc 
UBND huyện Không   

Nộp hồ 

sơ và trả 

kết quả 

- Luật Tín ngưỡng, tôn 

giáo năm 2016 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017 

22  

Đăng ký thay đổi người 

đại diện của nhóm sinh 

hoạt tôn giáo tập trung 

15 ngày làm 

việc 
UBND huyện Không   

Nộp hồ 

sơ và trả 

kết quả 

- Luật Tín ngưỡng, tôn 

giáo năm 2016 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017 

23  

Thông báo về việc thay 

đổi địa điểm sinh hoạt tôn 

giáo tập trung 

Ngay sau 

khi UBND 

huyện nhận 

được văn 

bản thông 

báo hợp lệ 

UBND huyện Không   

Nộp hồ 

sơ và trả 

kết quả 

- Luật Tín ngưỡng, tôn 

giáo năm 2016 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017  

III. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng ( 08 TTHC ) 

24 1 

Tặng Giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp huyện về 

thành tích thực hiện 

nhiệm vụ chính trị 

10 ngày  

làm việc 
UBND huyện Không   

Nộp hồ 

sơ và trả 

kết quả 

- Luật Thi đua, khen 

thưởng năm 2003 (sửa 

đổi năm 2005, 2013) 

- Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017  

- Thông tư số 08/2017/ 

TT-BNV ngày 

27/10/2017  
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25 2 
Tặng danh hiệu Tập thể 

lao động tiên tiến 

10 ngày  

làm việc 
UBND huyện Không   

Nộp hồ 

sơ và trả 

kết quả 

- Luật Thi đua, khen 

thưởng năm 2003 (sửa 

đổi năm 2005, 2013) 

- Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017  

- Thông tư số 08/2017/ 

TT-BNV ngày 

27/10/2017  

26 3 
Tặng danh hiệu chiến sĩ 

thi đua cơ sở 

10 ngày  

làm việc 
UBND huyện Không   

Nộp hồ 

sơ và trả 

kết quả 

- Luật Thi đua, khen 

thưởng năm 2003 (sửa 

đổi năm 2005, 2013) 

- Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017  

- Thông tư số 08/2017/ 

TT-BNV ngày 

27/10/2017  

27 4 
Tặng danh hiệu Lao động 

tiên tiến 

10 ngày  

làm việc 
UBND huyện Không   

Nộp hồ 

sơ và trả 

kết quả 

- Luật Thi đua, khen 

thưởng năm 2003 (sửa 

đổi năm 2005, 2013) 

- Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017  

- Thông tư số 08/2017/ 

TT-BNV ngày 

27/10/2017  
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28 5 

Tặng Giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp huyện về 

thành tích thi đua theo 

đợt, chuyên đề 

10 ngày  

làm việc 
UBND huyện Không   

Nộp hồ 

sơ và trả 

kết quả 

- Luật Thi đua, khen 

thưởng năm 2003 (sửa 

đổi năm 2005, 2013) 

- Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017  

- Thông tư số 08/2017/ 

TT-BNV ngày 

27/10/2017  

29 6 

Tặng Giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp huyện về 

thành tích đột xuất 

10 ngày  

làm việc 
UBND huyện Không   

Nộp hồ 

sơ và trả 

kết quả 

- Luật Thi đua, khen 

thưởng năm 2003 (sửa 

đổi năm 2005, 2013) 

- Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017  

- Thông tư số 08/2017/ 

TT-BNV ngày 

27/10/2017  

30 7 

Tặng Giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp huyện về 

khen thưởng đối ngoại 

10 ngày  

làm việc 
UBND huyện Không   

Nộp hồ 

sơ và trả 

kết quả 

- Luật Thi đua, khen 

thưởng năm 2003 (sửa 

đổi năm 2005, 2013) 

- Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017  

- Thông tư số 08/2017/ 

TT-BNV ngày 

27/10/2017  
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31 8 

Tặng Giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp huyện cho 

gia đình 

10 ngày  

làm việc 
UBND huyện Không   

Nộp hồ 

sơ và trả 

kết quả 

- Luật Thi đua, khen 

thưởng năm 2003 (sửa 

đổi năm 2005, 2013) 

- Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017  

- Thông tư số 08/2017/ 

TT-BNV ngày 

27/10/2017  

 

 


