CÔNG BÁO/Số 11+12/Ngày 25-3-2019
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 702/QĐ-UBND
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 18 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung,
bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện
và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm
soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính
phủ 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 Bộ trưởng, Chủ
nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 421/TTr-SNV ngày
28/02/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính ban
hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND
cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và các tổ
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA
SỞ NỘI VỤ, UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)
PHẦN A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (27 TTHC)
Phí, lệ
phí
(vnđ)
(nếu
có)

Căn cứ pháp lý

I.1 LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG ( 09 TTHC)
- Luật thi đua, khen thưởng
năm 2003;
Thủ
tục
tặng
- Tiếp nhận và trả
- Luật sửa đổi, bổ sung một
thưởng Bằng khen
kết quả tại Trung
số điều của Luật thi đua,
cấp bộ, ban, ngành,
tâm Hành chính
BNVkhen thưởng năm 2005;
đoàn thể Trung 15
công tỉnh.
1
BTN2
Có
Không - Luật sửa đổi, bổ sung một
ương, tỉnh, thành ngày
- Cơ quan thực
264916
số điều của Luật thi đua,
phố trực thuộc
hiện: Ban Thi đua
khen thưởng năm 2013;
Trung ương theo
khen
thưởng;
- Nghị định số 91/2017/
đợt hoặc chuyên đề
UBND tỉnh
NĐ-CP ngày 31/7/2017
của Chính phủ.

Ghi chú

TTHC ban hành
mới tại Quyết
định số 318/QĐBNV ngày 09/3/
2018 của Bộ Nội
vụ
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Thời
Cách thức
hạn
thực hiện
giải
Mã
Địa điểm thực
TT
Tên TTHC
quyết Mức
TTHC
hiện
(ngày độ BCCI
làm DVC
việc)
I DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH (09 TTHC)
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3

Thủ tục tặng Cờ thi
đua cấp bộ, ngành,
BNV- đoàn thể Trung
13.5
BTN- ương, tỉnh, thành
ngày
264917 phố trực thuộc
Trung ương theo
đợt hoặc chuyên đề

4

BNV- Thủ tục tặng danh
13.5
BTN- hiệu Chiến sỹ thi
ngày
264915 đua cấp bộ, ban,

3

2

3

Có

Có

Có

- Tiếp nhận và trả
Không
kết quả tại Trung

TTHC ban hành
mới tại Quyết
định số 318/QĐBNV ngày
09/3/2018 của Bộ
Nội vụ

TTHC ban hành
mới tại Quyết
định số 318/QĐBNV ngày
09/3/2018 của Bộ
Nội vụ
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2

Thủ
tục
tặng
thưởng Bằng khen
cấp bộ, ban, ngành,
BNV
đoàn thể Trung 8.5
BTNương, tỉnh, thành ngày
264918
phố trực thuộc
Trung ương về
thành tích đột xuất

- Luật thi đua, khen thưởng
năm 2003;
- Tiếp nhận và trả
- Luật sửa đổi, bổ sung một
kết quả tại Trung
số điều của Luật thi đua,
tâm Hành chính
khen thưởng năm 2005;
công tỉnh.
Không - Luật sửa đổi, bổ sung một
- Cơ quan thực
số điều của Luật thi đua,
hiện: Ban Thi đua
khen thưởng năm 2013;
khen
thưởng;
- Nghị định số 91/2017/
UBND tỉnh
NĐ-CP ngày 31/7/2017
của Chính phủ.
- Luật thi đua, khen thưởng
năm 2003;
- Tiếp nhận và trả
- Luật sửa đổi, bổ sung
kết quả tại Trung
một số điều của Luật thi
tâm Hành chính
đua, khen thưởng năm
công tỉnh.
2005;
Không
- Cơ quan thực
- Luật sửa đổi, bổ sung một
hiện: Ban Thi đua
số điều của Luật thi đua,
khen
thưởng;
khen thưởng năm 2013;
UBND tỉnh.
- Nghị định số 91/2017/
NĐ-CP ngày 31/7/2017
của Chính phủ.

TTHC ban hành
- Luật thi đua, khen thưởng
mới tại Quyết
năm 2003;
định số 318/QĐ-
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ngành, đoàn thể
Trung ương, tỉnh,
thành phố trực
thuộc Trung ương

6

Thủ
tục
tặng
BNV- thưởng Bằng khen
15
BTN- cấp bộ, ban, ngành,
ngày
264913 đoàn thể Trung
ương, tỉnh, thành

3

3

Có

Có

BNV ngày
09/3/2018 của Bộ
Nội vụ

TTHC ban hành
mới tại Quyết
định số 318/QĐBNV ngày
09/3/2018 của Bộ
Nội vụ
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5

BNV- Thủ tục tặng danh
13.5
BTN- hiệu “Tập thể lao
ngày
264934 động xuất sắc”

- Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật thi đua,
khen thưởng năm 2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Thi đua,
khen thưởng năm 2013;
Nghị
định
số
91/2017/NĐ-CP
ngày
31/7/2017 của Chính phủ.
- Luật thi đua, khen thưởng
năm 2003;
- Tiếp nhận và trả
- Luật sửa đổi, bổ sung
kết quả tại Trung
một số điều của Luật thi
tâm Hành chính
đua, khen thưởng năm
công tỉnh.
2005;
Không
- Cơ quan thực
- Luật sửa đổi, bổ sung một
hiện: Ban Thi đua
số điều của Luật thi đua,
khen
thưởng;
khen thưởng năm 2013;
UBND tỉnh
Nghị
định
số
91/2017/NĐ-CP
ngày
31/7/2017 của Chính phủ.
- Luật thi đua, khen thưởng
- Tiếp nhận và trả
năm 2003;
kết quả tại Trung
Không - Luật sửa đổi, bổ sung một
tâm Hành chính
số điều của Luật thi đua,
công tỉnh.
khen thưởng năm 2005;
tâm Hành chính
công tỉnh.
- Cơ quan thực
hiện: Ban Thi đua
khen
thưởng;
UBND tỉnh.

TTHC ban hành
mới tại Quyết
định số 318/QĐBNV ngày
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phố trực thuộc
Trung ương

8

Thủ tục tặng Cờ thi
đua cấp bộ, ban,
BNVngành, đoàn thể 13.5
BTNTrung ương, tỉnh, ngày
264914
thành phố trực
thuộc Trung ương

3

2

Có

Có

- Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật thi
đua, khen thưởng năm
2013;
Nghị
định
số
91/2017/NĐ-CP
ngày
31/7/2017 của Chính phủ.
- Luật thi đua, khen thưởng
năm 2003;
- Tiếp nhận và trả
- Luật sửa đổi, bổ sung một
kết quả tại Trung
số điều của Luật thi đua,
tâm Hành chính
khen thưởng năm 2005;
công tỉnh.
Không - Luật sửa đổi, bổ sung một
- Cơ quan thực
số điều của Luật thi đua,
hiện: Ban Thi đua
khen thưởng năm 2013;
khen
thưởng;
Nghị
định
số
UBND tỉnh
91/2017/NĐ-CP
ngày
31/7/2017 của Chính phủ.
- Tiếp nhận và trả
- Luật thi đua, khen thưởng
kết quả tại Trung
năm 2003;
tâm Hành chính
- Luật sửa đổi, bổ sung một
công tỉnh.
số điều của Luật thi đua,
Không
- Cơ quan thực
khen thưởng năm 2005;
hiện: Ban Thi đua
- Luật sửa đổi, bổ sung một
khen
thưởng;
số điều của Luật thi đua,
UBND tỉnh
khen thưởng năm 2013;

09/3/2018 của
Bộ Nội vụ

TTHC ban hành
mới tại Quyết
định số 318/QĐBNV ngày
09/3/2018 của Bộ
Nội vụ

TTHC ban hành
mới tại Quyết
định số 318/QĐBNV ngày
09/3/2018 của Bộ
Nội vụ
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7

Thủ
tục
tặng
thưởng Bằng khen
cấp bộ, ngành,
BNV- đoàn thể Trung
13.5
BTN- ương, tỉnh, thành
ngày
264933 phố trực thuộc
Trung ương về
thành tích đối
ngoại

- Cơ quan thực
hiện: Ban Thi đua
khen
thưởng;
UBND tỉnh

68

2

Có

TTHC ban hành
mới tại Quyết
định số 318/QĐBNV
ngày
09/3/2018 của Bộ
Nội vụ

II DANH MỤC TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (18 TTHC)
- Luật Cán bộ, công chức;
Nghị
định
số
24/2010/NĐ-CP
ngày
15/3/2010 của Chính phủ;
Nghị
định
số
93/2010/NĐ-CP
ngày
31/8/2010 của Chính phủ;
TT-BTC
- Thông tư số 13/2010/TTngày
BNV ngày 30/12/2010 của
11/11/
Bộ
Theo
Điều 4,
Thông
tư số
228/
2016/

TTHC gi ảm th ời
gian gi ải quyết
theo Quy ết định
số
3243/QĐUBND
ngày
23/11/2018 của
UBND tỉnh
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II.1 LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (02 TTHC)
- Nộp trực tiếp tại
cơ quan có công
chức thi nâng
ngạch (Quyết định
BNVThi nâng ngạch
số
3313/QĐ1
BTN2
Không
công chức
UBND ngày
264772
28/11/2018 của
UBND tỉnh).
- Cơ quan thực
hiện: Cơ quan có
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9

Thủ
tục
tặng
thưởng Bằng khen
cấp bộ, ban, ngành,
BNVđoàn thể Trung 13.5
BTNương, tỉnh, thành ngày
264919
phố trực thuộc
Trung ương cho
gia đình

- Nghị định số 91/2017/
NĐ-CP ngày 31/7/2017
của Chính phủ.
- Luật thi đua, khen thưởng
năm 2003;
- Tiếp nhận và trả
- Luật sửa đổi, bổ sung một
kết quả tại Trung
số điều của Luật thi đua,
tâm Hành chính
khen thưởng năm 2005;
công tỉnh.
Không - Luật sửa đổi, bổ sung một
- Cơ quan thực
số điều của Luật thi đua,
hiện: Ban Thi đua
khen thưởng năm 2013;
khen
thưởng;
Nghị
định
số
UBND tỉnh
91/2017/NĐ-CP
ngày
31/7/2017 của Chính phủ.

công chức thi
nâng ngạch, Sở
Nội vụ, UBND
tỉnh, Bộ Nội vụ,
Bộ
chuyên
ngành.

2

Có

TTHC giảm thời
gian giải quyết
theo Quyết định
số
3243/QĐUBND
ngày
23/11/2018 của
UBND tỉnh
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2

Xét chuyển cán bộ,
BNVcông chức cấp xã 45
BTNthành công chức từ ngày
264774
cấp huyện trở lên

Nội vụ;
- Thông tư số 05/2012/TTBNV ngày 24/10/2012 của
Bộ Nội vụ;
- Thông tư số 03/2015/TTBNV ngày 10/3/2015 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
- Thông tư liên lịch số
163/2010/TTLT-BTC-BNV
ngày 20/10/2010 của Bộ Tài
chính, Bộ Nội vụ;
- Thông tư số 11/2014/TTBNV ngày 09/10/2014 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
- Luật Cán bộ, công chức;
Nghị
định
số
- Tiếp nhận và trả
24/2010/NĐ-CP
ngày
kết quả tại Trung
15/3/2010 của Chính phủ;
tâm Hành chính
Nghị định số
Không
công tỉnh.
93/2010/NĐ-CP
ngày
- Cơ quan thực
31/8/2010 của Chính phủ;
hiện: Sở Nội vụ.
- Thông tư số 13/2010/TTBNV ngày 30/12/2010 của
Bộ Nội vụ;
2016
của Bộ
Tài
chính.
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I.2

1

LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG (01 TTHC)
- Tiếp nhận và trả
kết quả tại Trung
Nghị
quyết
số
BNV- Thủ tục phân loại
tâm Hành chính
30
1211/2016/UBTVQH13
BTN- đơn vị hành chính
2
Có công tỉnh.
Không
ngày
ngày 25/5/2016 của Ủy ban
264910 cấp xã
- Cơ quan thực
thường vụ Quốc hội
hiện: Sở Nội vụ,
UBND tỉnh.

TTHC được sửa
đổi tên gọi (cho
trùng khớp với
tên
trên
CSDLQG
về
TTHC)
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- Thông tư số 05/2012/TTBNV ngày 24/10/2012 của
Bộ Nội vụ;
- Thông tư số 03/2015/TTBNV ngày 10/3/2015 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
- Thông tư số 11/2014/TTBNV ngày 09/10/2014 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
Quyết
định
số
07/2016/QĐ-UBND ngày
14/3/2016 của UBND tỉnh.

II.3 LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN (01 TTHC)

1

Xác nhận phiên
BTN- hiệu thanh niên 36
261839 xung phong ở cấp ngày
tỉnh

2

Có
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TTHC giảm thời
- Tiếp nhận và trả
Nghị
định
số gian giải quyết
kết quả tại Trung
Không 12/2011/NĐ-CP
ngày theo Quyết định
tâm Hành chính
30/01/2011 của Chính phủ; số
3243/QĐcông tỉnh.
UBND
ngày

- Cơ quan thực
hiện: Sở Nội vụ,
UBND tỉnh.

- Thông tư số 18/2014/NĐ- 23/11/2018
CP ngày 25/11/2014 của UBND tỉnh
Bộ Nội vụ.

TTHC giảm thời
gian giải quyết
theo Quyết định
số
3243/QĐUBND
ngày
23/11/2018 của
UBND tỉnh
TTHC giảm thời
gian giải quyết
theo Quyết định
số
3243/QĐUBND
ngày
23/11/2018 của
UBND tỉnh
TTHC giảm thời
gian giải quyết
theo Quyết định
số
3243/QĐUBND
ngày
23/11/2018 của
UBND tỉnh
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II.4 LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP (03 TTHC)
- Tiếp nhận và trả
kết quả tại Trung
BNV- Thủ tục thẩm định
tâm Hành chính
Nghị định số 55/2012/NĐ11
1
BTN- thành lập đơn vị sự
2
Có công tỉnh.
Không CP ngày 28/6/2012 của
ngày
264587 nghiệp công lập
- Cơ quan thực
Chính phủ.
hiện: Sở Nội vụ,
UBND tỉnh.
- Tiếp nhận và trả
kết quả tại Trung
BNV- Thủ tục thẩm định
tâm Hành chính
Nghị định số 55/2012/NĐ11
2
BTN- tổ chức lại đơn vị
2
Có công tỉnh.
Không CP ngày 28/6/2012 của
ngày
264588 sự nghiệp công lập
- Cơ quan thực
Chính phủ.
hiện: Sở Nội vụ,
UBND tỉnh.
- Tiếp nhận và trả
kết quả tại Trung
BNV- Thủ tục thẩm định
tâm Hành chính
Nghị định số 55/2012/NĐ11
3
BTN- giải thể đơn vị sự
2
Có công tỉnh.
Không CP ngày 28/6/2012 của
ngày
264589 nghiệp công lập
- Cơ quan thực
Chính phủ.
hiện: Sở Nội vụ,
UBND tỉnh.

của
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II.5 LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ (11 TTHC)

1

3

10
ngày

BNVThủ tục phê duyệt 10
BTNđiều lệ hội
ngày
264625

BNV- Thủ tục chia, tách;
10
BTN- sáp nhập; hợp nhất
ngày
264626 hội

4

4

2

Có

Có

Có

TTHC giảm thời
gian giải quyết
theo Quyết định
số
3243/QĐUBND
ngày
23/11/2018 của
UBND tỉnh

TTHC giảm thời
gian giải quyết
theo Quyết định
số
3243/QĐUBND
ngày
23/11/2018 của
UBND tỉnh
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TTHC giảm thời
gian giải quyết
theo Quyết định
số
3243/QĐUBND
ngày
23/11/2018 của
UBND tỉnh
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2

BNVThủ tục thành lập
BTNhội
264624

- Nghị định số 45/2010/NĐ- Tiếp nhận và trả
CP ngày 21/4/2010 của
kết quả tại Trung
Chính phủ;
tâm Hành chính
Nghị
định
số
công tỉnh.
Không 33/2012/NĐ-CP
ngày
- Cơ quan thực
13/4/2012 của Chính phủ;
hiện: Sở Nội vụ,
- Thông tư số 03/2013/TTUBND tỉnh.
BNV ngày 16/4/2013 của
Bộ Nội vụ.
- Nghị định số 45/2010/NĐ- Tiếp nhận và trả
CP ngày 21/4/2010 của
kết quả tại Trung
Chính phủ.
tâm Hành chính
Nghị
định
số
công tỉnh.
Không 33/2012/NĐ-CP
ngày
- Cơ quan thực
13/4/2012 của Chính phủ.
hiện: Sở Nội vụ,
- Thông tư số 03/2013/TTUBND tỉnh.
BNV ngày 16/4/2013 của
Bộ Nội vụ.
- Tiếp nhận và trả
- Nghị định số 45/2010/NĐkết quả tại Trung
CP ngày 21/4/2010 của
tâm Hành chính
Chính phủ.
công tỉnh.
Không
Nghị
định
số
- Cơ quan thực
33/2012/NĐ-CP
ngày
hiện: Sở Nội vụ,
13/4/2012 của Chính phủ;
UBND tỉnh.

5

BNVThủ tục hội tự giải
BTNthể
264628

6

Thủ tục báo cáo tổ
BNVchức đại hội nhiệm 15
BTNkỳ, đại hội bất ngày
264629
thường

10
ngày

2

2

3

Có

Có

Có

TTHC giảm thời
gian giải quyết
theo Quyết định
số
3243/QĐUBND
ngày
23/11/2018 của
UBND tỉnh

TTHC giảm thời
gian giải quyết
theo Quyết định
số
3243/QĐUBND
ngày
23/11/2018 của
UBND tỉnh
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TTHC giảm thời
- Tiếp nhận và trả
- Nghị định số 45/2010/NĐ- gian giải quyết
kết quả tại Trung
Không CP ngày 21/4/2010 của theo Quyết định
tâm Hành chính
Chính phủ;
số
3243/QĐcông tỉnh.
UBND ngày
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4

BNV10
BTN- Thủ tục đổi tên hội
ngày
264627

- Thông tư số 03/2013/TTBNV ngày 16/4/2013 của
Bộ Nội vụ.
- Nghị định số 45/2010/NĐ- Tiếp nhận và trả
CP ngày 21/4/2010 của Chính
kết quả tại Trung
phủ;
tâm Hành chính
Nghị
định
số
công tỉnh.
Không 33/2012/NĐ-CP
ngày
- Cơ quan thực
13/4/2012 của Chính phủ;
hiện: Sở Nội vụ,
- Thông tư số 03/2013/TTUBND tỉnh.
BNV ngày 16/4/2013 của
Bộ Nội vụ.
Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
- Tiếp nhận và trả
ngày 21/4/2010 của Chính
kết quả tại Trung
phủ;
tâm Hành chính
Nghị
định
số
công tỉnh.
Không 33/2012/NĐ-CP
ngày
- Cơ quan thực
13/4/2012 của Chính phủ;
hiện: Sở Nội vụ,
- Thông tư số 03/2013/TTUBND tỉnh.
BNV ngày 16/4/2013 của
Bộ Nội vụ.

- Cơ quan thực
hiện: Sở Nội vụ,
UBND tỉnh.

3

Có

8

Thủ tục công nhận
Quỹ đủ điều kiện
BNVhoạt động và công 10
BTNnhận thành viên ngày
264632
Hội đồng quản lý
Quỹ

3

Có

9

BNV- Thủ tục hợp nhất,
10
BTN- sáp nhập, chia,
ngày
264637 tách Quỹ

3

Có
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- Tiếp nhận và trả
Nghị
định
số TTHC giảm thời
kết quả tại Trung
30/2012/NĐ-CP
ngày gian giải quyết
tâm Hành chính
12/4/2012 của Chính phủ; theo Quyết định
công tỉnh.
Không
- Thông tư 02/2013/TT- 3243/QĐ-UBND
- Cơ quan thực
BNV ngày 10/4/2013 của ngày 23/11/2018
hiện: Sở Nội vụ,
Bộ Nội vụ.
của UBND tỉnh
UBND tỉnh.
- Tiếp nhận và trả
TTHC giảm thời
Nghị
định
số
kết quả tại Trung
gian giải quyết
30/2012/NĐ-CP
ngày
tâm Hành chính
theo Quyết định
12/4/2012 của Chính phủ;
công tỉnh.
Không
số
3243/QĐ- Thông tư 02/2013/TT- Cơ quan thực
UBND
ngày
BNV ngày 10/4/2013 của
hiện: Sở Nội vụ,
23/11/2018 của
Bộ Nội vụ.
UBND tỉnh.
UBND tỉnh.
- Tiếp nhận và trả
Nghị
định
số TTHC giảm thời
kết quả tại Trung
30/2012/NĐ-CP
ngày gian giải quyết
tâm Hành chính
12/4/2012 của Chính phủ; theo Quyết định
Không
công tỉnh.
- Thông tư 02/2013/TT- số
3243/QĐ- Cơ quan thực
BNV ngày 10/4/2013 của UBND
ngày
hiện: Sở Nội vụ.
Bộ Nội vụ.
23/11/2018
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7

Thủ tục
cấp
BNVgiấy phép thành 10
BTNlập và công nhận ngày
264631
điều lệ Quỹ

Nghị
định
số 23/11/2018 của
33/2012/NĐ-CP
ngày UBND tỉnh
13/4/2012 của Chính phủ;
- Thông tư số 03/2013/TTBNV ngày 16/4/2013 của
Bộ Nội vụ.

của UBND tỉnh

10

BNVThủ tục Quỹ tự giải 10
BTNthể
ngày
264639

3

2

Có

Có

- Tiếp nhận và trả
Nghị
định
số
kết quả tại Trung
30/2012/NĐ-CP
ngày
tâm Hành chính
12/4/2012 của Chính phủ.
công tỉnh.
Không
- Thông tư 02/2013/TT- Cơ quan thực
BNV ngày 10/4/2013 của
hiện: Sở Nội vụ,
Bộ Nội vụ.
UBND tỉnh.

TTHC giảm thời
gian giải quyết
theo Quyết định
số 3243/QĐUBND ngày
23/11/2018
của UBND tỉnh
TTHC giảm thời
gian giải quyết
theo Quyết định
số
3243/QĐUBND
ngày
23/11/2018 của
UBND tỉnh
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11

BNVThủ tục đổi tên 10
BTNQuỹ
ngày
264638

- Tiếp nhận và trả
Nghị
định
số
kết quả tại Trung
30/2012/NĐ-CP
ngày
tâm Hành chính
12/4/2012 của Chính phủ;
Không
công tỉnh.
- Thông tư 02/2013/TT- Cơ quan thực
BNV ngày 10/4/2013 của
hiện: Sở Nội vụ.
Bộ Nội vụ.
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PHẦN B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (11 TTHC)

I.1

1

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG (08 TTHC)

Thủ tục tặng Giấy
BNV- khen của Chủ tịch
BTN- UBND cấp huyện về
264920 thành tích thực hiện
nhiệm vụ chính trị

10
ngày

3

Có

- Luật thi đua, khen
thưởng năm 2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật thi
- Tiếp nhận và trả kết
đua, khen thưởng năm
quả tại Bộ phận Một
2005;
cửa cấp huyện.
Không - Luật sửa đổi, bổ sung
- Cơ quan thực hiện:
một số điều của Luật thi
UBND cấp huyện.
đua, khen thưởng năm
2013;
- Nghị định số 91/2017/
NĐ-CP ngày 31/7/2017
của Chính phủ;

TTHC
ban
hành mới t ại
Quyết định số
318/QĐ-BNV
ngày
09/3/2018
của Bộ Nội
vụ
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Thời
Cách thức
hạn
thực hiện
giải
Phí, lệ
Mã
TT
Tên TTHC
quyết Mức
Địa điểm thực hiện
phí
TTHC
(ngày
(nếu có)
độ BCCI
làm DVC
việc)
I DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH (10 TTHC)

77

3

BNV- Thủ tục tặng danh
BTN- hiệu Chiến sỹ thi
264922 đua cơ sở

10
ngày

10
ngày

3

3

Có

Có

TTHC
ban
hành mới tại
Quyết định số
318/QĐBNV ngày
09/3/2018
của Bộ Nộivụ

TTHC
ban
hành mới t ại
Quyết định số
318/QĐBNV ngày
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2

BNV- Th ủ tục tặng danh
BTN- hi ệu Tập th ể lao
264921 động tiên tiến

Thông
tư
số
02/2017/TT-VPCP ngày
31/10/2017 của VPCP.
- Luật thi đua, khen
thưởng năm 2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật thi
đua, khen thưởng năm
2005;
- Tiếp nhận và trả kết
- Luật sửa đổi, bổ sung
quả tại Bộ phận Một
một số điều của Luật thi
cửa cấp huyện.
Không
đua, khen thưởng năm
- Cơ quan thực hiện:
2013;
UBND cấp huyện.
- Nghị
định
số
91/2017/NĐ-CP
ngày
31/7/2017 của Chính phủ;
Thông
tư
số
02/2017/TT-VPCP ngày
31/10/2017 của VPCP.
- Luật thi đua, khen
- Tiếp nhận và trả kết
thưởng năm 2003;
quả tại Bộ phận Một
- Luật sửa đổi, bổ sung
cửa cấp huyện.
Không
một số điều của Luật thi
- Cơ quan thực hiện:
đua, khen thưởng năm
UBND cấp huyện.
2005;
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10
ngày

2

Có

09/3/2018
của Bộ Nội
vụ

TTHC
ban
hành mới tại
Quyết định số
318/QĐBNV ngày
09/3/2018
của Bộ Nội
vụ
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4

BNV- Thủ tục tặng danh
BTN- hiệu Lao động tiên
264923 tiến

- Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật thi
đua, khen thưởng năm
2013;
Nghị
định
số
91/2017/NĐ-CP
ngày
31/7/2017 của Chính phủ;
Thông
tư
số
02/2017/TT-VPCP ngày
31/10/2017 của VPCP.
- Luật thi đua, khen
thưởng năm 2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật thi
đua, khen thưởng năm
- Tiếp nhận và trả kết
2005;
quả tại Bộ phận Một
- Luật sửa đổi, bổ sung
cửa cấp huyện.
Không
một số điều của Luật thi
- Cơ quan thực hiện:
đua, khen thưởng năm
UBND cấp huyện.
2013;
Nghị
định
số
91/2017/NĐ-CP ngày
31/7/2017 của Chính
phủ;
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6

Thủ tục tặng Giấy
BNVkhen của Chủ tịch
BTN8 ngày
UBND cấp huyện về
264925
thành tích đột xuất

3

3

Có

Có

TTHC
ban
hành mới t ại
Quyết định số
318/QĐBNV ngày
09/3/2018
của Bộ Nội
vụ

TTHC
ban
hành mới tại
Quyết định số
318/QĐBNV ngày
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5

Thủ tục tặng Giấy
BNV- khen của Chủ tịch
BTN- UBND cấp huyện về 8 ngày
264924 thành tích thi đua
theo đợt, chuyên đề

Thông
tư
số
02/2017/TT-VPCP ngày
31/10/2017 của VPCP.
- Luật thi đua, khen
thưởng năm 2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật thi
đua, khen thưởng năm
2005;
- Tiếp nhận và trả kết
- Luật sửa đổi, bổ sung
quả tại Bộ phận Một
một số điều của Luật thi
cửa cấp huyện.
Không
đua, khen thưởng năm
- Cơ quan thực hiện:
2013;
UBND cấp huyện.
Nghị
định
số
91/2017/NĐ-CP
ngày
31/7/2017 của Chính phủ;
Thông
tư
số
02/2017/TT-VPCP ngày
31/10/2017 của VPCP.
- Luật thi đua, khen
- Tiếp nhận và trả kết
thưởng năm 2003;
quả tại Bộ phận Một
- Luật sửa đổi, bổ sung
cửa cấp huyện.
Không
một số điều của Luật thi
- Cơ quan thực hiện:
đua, khen thưởng năm
UBND cấp huyện
2013;
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8

Thủ tục tặng Giấy
BNVkhen của Chủ tịch 10
BTNUBND cấp huyện ngày
264927
cho gia đình

2

2

Có

Có

09/3/2018
của Bộ Nội
vụ

TTHC
ban
hành mới t ại
Quyết định số
318/QĐBNV ngày
09/3/2018
của Bộ Nội
vụ
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7

Thủ tục tặng Giấy
BNV- khen của Chủ tịch
BTN- UBND cấp huyện về 8 ngày
264926 khen thưởng đối
ngoại

Nghị
định
số
91/2017/NĐ-CP ngày
31/7/2017 của Chính phủ;
Thông
tư
số
02/2017/TT-VPCP ngày
31/10/2017 của VP CP.
- Luật thi đua, khen
thưởng năm 2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật thi đua,
khen thưởng năm 2005;
- Tiếp nhận và trả kết
- Luật sửa đổi, bổ sung một
quả tại Bộ phận Một
số điều của Luật thi đua,
cửa cấp huyện.
Không
khen thưởng năm 2013;
- Cơ quan thực hiện:
Nghị
định
số
UBND cấp huyện.
91/2017/NĐ-CP
ngày
31/7/2017 của Chính phủ;
Thông
tư
số
02/2017/TT-VPCP ngày
31/10/2017 của VPCP.
- Luật thi đua, khen
- Tiếp nhận và trả kết
thưởng năm 2003;
quả tại Bộ phận Một
- Luật sửa đổi, bổ sung
cửa cấp huyện.
Không
một số điều của Luật thi
- Cơ quan thực hiện:
đua, khen thưởng năm
UBND cấp huyện.
2005;

TTHC
ban
hành mới tại
Quyết định số
318/QĐBNV ngày

81

82

I.2 LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ (02 TTHC)
- Tiếp nhận và trả kết
TTHC
ban
Thủ tục thẩm định
quả tại Bộ phận Một
hành mới t ại
hồ sơ người đang
Thông tư liên tịch số
BNVcửa cấp huyện.
Quyết định số
trực tiếp tham gia
20
02/2013/TTLT-BNV1
BTNCó - Cơ quan thực hiện: Không
579/QĐ2
hoạt động chữ thập ngày
BLĐTBXH-BTC-BYT
264656
Phòng Lao động BNV ngày
đỏ bị tai nạn dẫn đến
ngày 09/7/2013
Thương binh và Xã
15/7/2015 của
thiệt hại về sức khỏe
hội
Bộ Nội vụ
Thủ tục xem xét, chi
- Tiếp nhận và trả kết
TTHC
ban
trả chi phí cho người
quả tại Hội Chữ thập
hành mới tại
Thông tư liên tịch số
BNV- đang trực tiếp tham
đỏ quản lý người bị
Quyết định số
20
02/2013/TTLTBNVBLĐ
2
BTN- gia hoạt động chữ
2
Có tai nạn
Không
579/QĐngày
TBXH-BTC-BYT ngày
264657 thập đỏ bị tai nạn
- Cơ quan thực hiện:
BNV
ngày
09/7/2013
dẫn đến thiệt hại về
Hội Chữ thập đỏ quản
15/7/2015 của
sức
lý người bị tai nạn và
Bộ Nội vụ
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- Luật sửa đổi, bổ sung 09/3/2018
một số điều của Luật thi của Bộ Nội
đua, khen thưởng năm vụ
2013;
Nghị
định
số
91/2017/NĐ-CP
ngày
31/7/2017 của Chính phủ;
Thông
tư
số
02/2017/TT-VPCP ngày
31/10/2017 của Văn
phòng Chính phủ.

khỏe

Phòng Lao động Thương binh và Xã
hội

II DANH MỤC TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (01 TTHC)
II.1 LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ (01 TTHC)

25
ngày

2

Có
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1

BNV- Thủ tục công nhận
BTN- Ban vận động thành
264640 lập Hội

Nghị
định
số
45/2010/NĐ-CP
ngày
- Tiếp nhận và trả kết
21/4/2010 của Chính phủ;
quả tại Bộ phận Một
Nghị
định
số
cửa cấp huyện.
Không 33/2012/NĐ-CP
ngày
- Cơ quan thực hiện:
13/4/2012 của Chính phủ;
UBND cấp huyện.
Thông
tư
số
03/2013/TT-BNV ngày
16/4/2013 của Bộ Nội vụ.
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PHẦN C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (05 TTHC)

Địa điểm thực
hiện

Phí, lệ
phí (nếu
có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

- Luật thi đua, khen
thưởng năm 2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật thi
đua, khen thưởng năm
2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật thi
đua, khen thưởng năm
2013;
Nghị
định
số
91/2017/NĐ-CP
ngày
31/7/2017 của Chính phủ;

TTHC
ban
hành mới tại
Quyết định số
318/QĐ-BNV
ngày 09/3/2018
của Bộ Nội vụ

I.1 LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG (05 TTHC)

1

Thủ tục tặng Giấy
BNV- khen của Chủ tịch
BTN- UBND cấp xã về 9 ngày
264928 thực hiện nhiệm vụ
chính trị

2

Có

- Tiếp nhận và trả
kết quả tại Bộ phận
Một cửa cấp xã.
- Cơ quan thực
hiện: UBND cấp
xã.

Không

CÔNG BÁO/Số 11+12/Ngày 25-3-2019

Thời
Cách thức
hạn
thực hiện
giải
Mã
TT
Tên TTHC
quyết
Mức
TTHC
(ngày
độ BCCI
làm
DVC
việc)
I DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH (05 TTHC)
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3

Thủ tục tặng Giấy
BNVkhen của Chủ tịch
BTN9 ngày
UBND cấp xã về
264930
thành tích đột xuất

2

2

Có

- Tiếp nhận và trả
kết quả tại Bộ phận
Một cửa cấp xã.
- Cơ quan thực
hiện: UBND cấp
xã.

Có

- Tiếp nhận và trả
kết quả tại Bộ phận
Một cửa cấp xã.
- Cơ quan thực
hiện: UBND cấp
xã.

Không

Không

- Luật thi đua, khen
thưởng năm 2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật thi
đua, khen thưởng năm
2005;

TTHC
ban
hành mới tại
Quyết định số
318/QĐ- BNV
ngày 09/3/2018
của Bộ Nội vụ

TTHC
ban
hành mới tại
Quyết định số
318/QĐBNV ngày
09/3/2018 của
Bộ Nội vụ

CÔNG BÁO/Số 11+12/Ngày 25-3-2019

2

Thủ tục tặng Giấy
khen của Chủ tịch
BNVUBND cấp xã về
BTN9 ngày
thành tích thi đua
264929
theo đợt hoặc
chuyên đề

Thông
tư
số
02/2017/TT-VPCP ngày
31/10/2017 của VPCP.
- Luật thi đua, khen
thưởng năm 2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật thi
đua, khen thưởng năm
2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật thi
đua, khen thưởng năm
2013;
- Nghị định số 91/2017/
NĐ-CP ngày 31/7/2017
của Chính phủ;
Thông
tư
số
02/2017/TT-VPCP ngày
31/10/2017 của VPCP.
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2

Có

Không

TTHC
ban
hành mới tại
Quyết định số
318/QĐ- BNV
ngày 09/3/2018
của Bộ Nội vụ
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4

BNV- Thủ tục tặng danh
BTN- hiệu Lao động tiên 9 ngày
264932 tiến

- Tiếp nhận và trả
kết quả tại Bộ phận
Một cửa cấp xã.
- Cơ quan thực
hiện: UBND cấp
xã.

- Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật thi
đua, khen thưởng năm
2013;
Nghị
định
số
91/2017/NĐ-CP
ngày
31/7/2017 của Chính phủ;
Thông
tư
số
02/2017/TT-VPCP ngày
31/10/2017 của VPCP.
- Luật thi đua, khen
thưởng năm 2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật thi
đua, khen thưởng năm
2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật thi
đua, khen thưởng năm
2013;
- Nghị định số 91/2017/
NĐ-CP ngày 31/7/2017
của Chính phủ;
Thông
tư
số
02/2017/TT-VPCP ngày
31/10/2017 của VPCP.
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2

Có

Không

TTHC
ban
hành mới tại
Quyết định số
318/QĐBNV ngày
09/3/2018 của
Bộ Nội vụ
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5

Thủ tục tặng Giấy
BNVkhen của Chủ tịch
BTN9 ngày
UBND cấp xã cho
264931
gia đình

- Tiếp nhận và trả
kết quả tại Bộ phận
Một cửa cấp xã.
- Cơ quan thực
hiện: UBND cấp
xã.

- Luật thi đua, khen
thưởng năm 2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật thi
đua, khen thưởng năm
2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật thi
đua, khen thưởng năm
2013;
Nghị
định
số
91/2017/NĐ-CP
ngày
31/7/2017 của Chính phủ;
- Thông tư số 02/2017/
TT-VPCP
ngày
31/10/2017 của Văn
phòng Chính phủ.
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ (21 TTHC)
Văn bản quy phạm pháp
STT
Tên TTHC
luật quy định việc bãi bỏ
TTHC
LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG (21 TTHC)
Mã
TTHC

5

BTN264750

6

BTN261869

Nghị định
CP ngày
Chính phủ
Nghị định
CP ngày
Chính phủ
Nghị định
CP ngày
Chính phủ
Nghị định
CP ngày
Chính phủ
Nghị định
Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
CP ngày
Chính phủ
Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Nghị định
Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung CP ngày
ương.
Chính phủ

số 91/2017/NĐ- TTHC bị bãi bỏ tại
31/7/2017 của 318/QĐ-BNV ngày
Bộ Nội vụ
số 91/2017/NĐ- TTHC bị bãi bỏ tại
31/7/2017 của 318/QĐ-BNV ngày
Bộ Nội vụ
số 91/2017/NĐ- TTHC bị bãi bỏ tại
31/7/2017 của 318/QĐ-BNV ngày
Bộ Nội vụ
số 91/2017/NĐ- TTHC bị bãi bỏ tại
31/7/2017 của 318/QĐ-BNV ngày
Bộ Nội vụ
số 91/2017/NĐ- TTHC bị bãi bỏ tại
31/7/2017 của 318/QĐ-BNV ngày
Bộ Nội vụ
số 91/2017/NĐ- TTHC bị bãi bỏ tại
31/7/2017 của 318/QĐ-BNV ngày
Bộ Nội vụ

Quyết định số
09/3/2018 của
Quyết định số
09/3/2018 của
Quyết định số
09/3/2018 của
Quyết định số
09/3/2018 của
Quyết định số
09/3/2018 của
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CẤP TỈNH (08 TTHC)
Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể
BTN1
Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
261866
ương theo đợt hoặc chuyên đề.
Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể
BTN2
Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
261867
ương về thành tích đột xuất cấp tỉnh.
Tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung
BTN3
ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo
261868
đợt hoặc chuyên đề.
BNV- Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành,
4
BTN- đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc
264749 Trung ương.

Ghi chú

Quyết định số
09/3/2018 của
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7

BTN261871

8

BTN261872

Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Nghị định
Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung CP ngày
ương về thành tích đối ngoại.
Chính phủ
Nghị định
Tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung
CP ngày
ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Chính phủ

số 91/2017/NĐ- TTHC bị bãi bỏ tại
31/7/2017 của 318/QĐ-BNV ngày
Bộ Nội vụ
số 91/2017/NĐ- TTHC bị bãi bỏ tại
31/7/2017 của 318/QĐ-BNV ngày
Bộ Nội vụ

Quyết định số
09/3/2018 của

số 91/2017/NĐ- TTHC bị bãi bỏ tại
31/7/2017 của 318/QĐ-BNV ngày
Bộ Nội vụ
số 91/2017/NĐ- TTHC bị bãi bỏ tại
31/7/2017 của 318/QĐ-BNV ngày
Bộ Nội vụ
số 91/2017/NĐ- TTHC bị bãi bỏ tại
31/7/2017 của 318/QĐ-BNV ngày
Bộ Nội vụ
số 91/2017/NĐ- TTHC bị bãi bỏ tại
31/7/2017 của 318/QĐ-BNV ngày
Bộ Nội vụ
số 91/2017/NĐ- TTHC bị bãi bỏ tại
31/7/2017 của 318/QĐ-BNV ngày
Bộ Nội vụ
số 91/2017/NĐ- TTHC bị bãi bỏ tại
31/7/2017 của 318/QĐ-BNV ngày
Bộ Nội vụ

Quyết định số
09/3/2018 của

Quyết định số
09/3/2018 của

CẤP HUYỆN (08 TTHC)

2

BTN264756

3

BTN264757

4

BNVBTN264758

5

BTN264759

6

BTN264760

Nghị định
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về
CP ngày
thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Chính phủ
Nghị định
Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.
CP ngày
Chính phủ
Nghị định
Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn
CP ngày
hóa
Chính phủ
Nghị định
Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
CP ngày
Chính phủ
Nghị định
Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.
CP ngày
Chính phủ
Nghị định
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện
CP ngày
về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề.
Chính phủ

Quyết định số
09/3/2018 của
Quyết định số
09/3/2018 của
Quyết định số
09/3/2018 của
Quyết định số
09/3/2018 của
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1

BTN264755

Quyết định số
09/3/2018 của
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7

BTN264761

8

BTN264762

Ngh ị định
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện
CP ngày
về thành tích đột xuất.
Chính phủ
Ngh ị định
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện
CP ngày
về khen thưởng đối ngoại.
Chính phủ

số 91/2017/NĐ- TTHC bị bãi bỏ tại
31/7/2017 của 318/QĐ-BNV ngày
Bộ Nội vụ
số 91/2017/NĐ- TTHC bị bãi bỏ tại
31/7/2017 của 318/QĐ-BNV ngày
Bộ Nội vụ

Quyết định số
09/3/2018 của

số 91/2017/NĐ- TTHC bị bãi bỏ tại
31/7/2017 của 318/QĐ-BNV ngày
Bộ Nội vụ
số 91/2017/NĐ- TTHC bị bãi bỏ tại
31/7/2017 của 318/QĐ-BNV ngày
Bộ Nội vụ
số 91/2017/NĐ- TTHC bị bãi bỏ tại
31/7/2017 của 318/QĐ-BNV ngày
Bộ Nội vụ
số 91/2017/NĐ- TTHC bị bãi bỏ tại
31/7/2017 của 318/QĐ-BNV ngày
Bộ Nội vụ
số 91/2017/NĐ- TTHC bị bãi bỏ tại
31/7/2017 của 318/QĐ-BNV ngày
Bộ Nội vụ

Quyết định số
09/3/2018 của

Quyết định số
09/3/2018 của

CẤP XÃ (05 TTHC)

2

BTN264764

3

BTN264765

4

BTN264766

5

BTN264767

Nghị định
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về
CP ngày
thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Chính phủ
Tặng Giấy khen của Chủ tịch
Nghị định
UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc CP ngày
chuyên đề.
Chính phủ
Nghị định
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về
CP ngày
thành tích đột xuất.
Chính phủ
Nghị định
Danh hiệu Gia đình văn hóa.
CP ngày
Chính phủ
Nghị định
Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.
CP ngày
Chính phủ

Quyết định số
09/3/2018 của
Quyết định số
09/3/2018 của
Quyết định số
09/3/2018 của
Quyết định số
09/3/2018 của

CÔNG BÁO/Số 11+12/Ngày 25-3-2019

1

BTN264763
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