
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:  125 /TB-SNV Lạng Sơn, ngày 27 tháng 6 năm 2019 

 
 

THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, 

giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh 
về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải 
quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ 
quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn; 

Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn thông báo như sau: 

1. Công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở Nội vụ được thực hiện vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và 
ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) tại Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Lạng Sơn (chi tiết theo Danh mục kèm theo). 

2. Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ theo danh mục trên sẽ thực hiện nộp hồ 
sơ và nhận kết quả tại Quầy số 20, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Lạng Sơn. 

Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn. 

Số điện thoại liên hệ: 02053.800.003 

Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân 
biết, liên hệ giải quyết công việc./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (BC); 
- CA tỉnh, BCH QS tỉnh, BCH BĐBP tỉnh; 
- Các CQ ngành dọc trên địa bàn tỉnh; 
- Các CQ ban Đảng; các sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND, PNV các huyện, TP; 
- Tòa giám mục Giáo phận LS - CB; 
- Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; 
- Tổng hội Hội Thánh Tin lành VN (miền Bắc); 
- Các TC Hội trên địa bàn tỉnh, huyện, TP; 
- Các Phòng, TC thuộc Sở; 
- CC, VC, NLĐ thuộc Sở; 
- Website; 
- Lưu: VT, LTMH. 

GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Quốc Khánh 

 

 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT  
VÀO SÁNG THỨ BẢY HÀNG TUẦN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH 

CÔNG TỈNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ 

(Kèm theo Thông báo  số:125/TB--SNV ngày 2 /6/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn) 

    

Số 
TT 

Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực 

hiện 

Quyết định 
công bố của 

Chủ tịch 
UBND tỉnh 

I Lĩnh vực Tổ chức phi Chính phủ  (17 TTHC) 

01 Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập Hội 
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02 Thủ tục Thành lập Hội 

03 Thủ tục Phê duyệt Điều lệ Hội 

04 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội 

05 Thủ tục đổi tên hội 

06 Thủ tục Hội tự giải thể 

07 
Thủ tục  báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất 
thường của hội 

08 Thủ tục cho phép Hội đặt Văn phòng đại diện 

09 Thủ tục cấp phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 

10 
Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công 
nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ 

11 
Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng 
quản lý quỹ 

12 
Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ 
(sửa đổi, bổ sung) quỹ 

13 
Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ 
(sửa đổi, bổ sung) quỹ 

14 
Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình 
chỉ hoạt động 

15 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia tách quỹ 

16 Thủ tục đổi tên quỹ 

17 Thủ tục quỹ tự giải thể 

II Lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (03 TTHC)  



Số 
TT 

Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực 

hiện 

Quyết định 
công bố của 

Chủ tịch 
UBND tỉnh 

01 
Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công 
lập 
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Quyết định 
số 901/QĐ-

UBND ngày 
06/6/2016  

02 
Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công 
lập 

03 Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 

III Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo (10 TTHC) 

01 
Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn 
hoạt động ở một tỉnh 
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Quyết định 
số 761/QĐ-

UBND  ngày 
23/4/2018  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 
Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo 
có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 

03 
Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất 
tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một 
tỉnh 

04 
Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà 
tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được 
xóa án tích 

05 
Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người 
nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam 

06 
Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt 
Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh 

07 
Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước 
ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận 
đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh 

08 
Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức 
tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 

09 
Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ 
chức tôn giáo trực thuộc  

10 
Thủ tục thông báo thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ 
chức tôn giáo trực thuộc 

IV Lĩnh vực Thi đua-Khen thưởng (01 TTHC) 

01 
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể 
Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về 
thành tích đột xuất 
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Quyết định 
số 1645/QĐ-

UBND ngày 
27/8/2018  

 TỔNG SỐ: 31 TTHC   
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