
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  1645 /QĐ-UBND 

  

   Lạng Sơn, ngày   27  tháng  8  năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ  

 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện,  

UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn  

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

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; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 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 về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 744/QĐ-BNV ngày 11/8/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nội vụ về lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ; 

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ, về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 349/TTr-SNV ngày 

14/8/2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã 

tỉnh Lạng Sơn. (có danh mục kèm theo) 



Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các 

xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 2; 

- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Các PVP UBND tỉnh, các Phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KSTT (ĐTA). 

 

  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BỊ BÃI BỎ  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ, UBND CẤP HUYỆN,  

UBND CẤP XÃ TỈNH LẠNG SƠN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1645 /QĐ-UBND ngày  27  tháng 8  năm 2018 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) 

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA SỞ NỘI VỤ 

I- DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH (10 TTHC) 

 

TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ  

pháp lý 

 1. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng (09)  
 

 

01 

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen 

cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung 

ương, tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương 

- Thẩm định hồ sơ và 

trình cấp có thẩm 

quyền: 25 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

được đủ hồ sơ theo 

quy định. 

- Thông báo và trả 

kết quả khen thưởng: 

trong thời hạn 10 

ngày làm việc, sau 

khi nhận được thông 

báo, quyết định khen 

thưởng của cấp có 

thẩm quyền khen 

thưởng. 

 

 

Sở Nội vụ 

(Ban Thi 

đua - Khen 

thưởng) 

(Địa chỉ: Số 

4, đường 

Quang 

Trung, 

phường Chi 

Lăng, 

Thành phố 
Lạng Sơn) 

 

- Luật Thi đua, 

khen thưởng 

ngày 

26/11/2003;  

 

- Luật sửa đổi 

bổ sung một số 

điều của Luật 

thi đua, khen 

thưởng ngày 

14/6/2005 và 

Luật sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Luật 

thi đua, khen 

thưởng ngày 

16/11/2013. 

 

- Nghị định số 

91/2017/NĐ-

CP ngày 

31/7/2017 của 

Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số 

điều của Luật 

02 

Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp bộ, 

ngành, đoàn thể Trung ương, 

tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương 

03 

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến 

sỹ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn 

thể Trung ương, tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương 

04 
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể 

lao động xuất sắc 

05 

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen 

cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung 

ương, tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương theo đợt 

hoặc chuyên đề 

- Thẩm định hồ sơ và 

trình cấp có thẩm 

quyền: 25 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

được đủ hồ sơ theo 

quy định. 

- Thông báo và trả 

kết quả khen thưởng: 

trong thời hạn 10 

ngày làm việc, sau 

 

Sở Nội vụ 

(Ban Thi 

đua - Khen 

thưởng) 

(Địa chỉ: Số 

4, đường 

Quang 

Trung, 

06 

Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp bộ, 

ngành, đoàn thể Trung ương, 

tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương theo đợt hoặc 

chuyên đề 



TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ  

pháp lý 

07 

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 

khi nhận được thông 

báo, quyết định khen 

thưởng của cấp có 

thẩm quyền khen 

thưởng. 

phường Chi 

Lăng, 

Thành phố 
Lạng Sơn) 

thi đua, khen 

thưởng. 

08 

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen 

cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung 

ương, tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương cho gia đình 

- Thẩm định hồ sơ và 

trình cấp có thẩm 

quyền: 25 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

được đủ hồ sơ theo 

quy định. 

- Thông báo và trả 

kết quả khen thưởng: 

trong thời hạn 10 

ngày làm việc, sau 

khi nhận được thông 

báo, quyết định khen 

thưởng của cấp có 

thẩm quyền khen 
thưởng. 

Sở Nội vụ 

(Ban Thi 

đua - Khen 

thưởng) 

(Địa chỉ: Số 

4, đường 

Quang 

Trung, 

phường Chi 

Lăng, 

Thành phố 

Lạng Sơn) 
09 

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen 

cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung 

ương, tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương về thành tích 
đối ngoại 

 
2. Lĩnh vực  Văn thư – Lưu trữ (01) 

 



 

 

01 

 

 

Thủ tục cấp, cấp laị Chứng chỉ 
hành nghề lưu trữ  

 

 

 

15 ngày làm viêc̣ kể 

từ ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ 

 

 

Sở Nội vụ 

(Chi cục 

Văn thư - 
Lưu trữ  

Địa chỉ: Số 

3, đường 

Hoàng Văn 

Thụ, 

phường Chi 

Lăng, 

Thành phố 

Lạng Sơn) 

- Luật Lưu trữ 

năm 2011; 

- Nghị định số 

01/2013/NĐ- CP 

ngày 03/01/2013 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều của 

Luật Lưu trữ; 

- Thông tư số 

09/2014/TTBNV 

ngày 01/10/2014 

của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

hướng dẫn về 

quản lý Chứng 

chỉ hành nghề 

lưu trữ và hoạt 

động dịch vụ lưu 

trữ; 

- Quyết định số 

744/QĐ-BNV 

ngày 11/8/2015 

của Bộ Nội vụ 

về việc công bố 

thủ tục hành 

chính thuộc 

phạm vi chức 

năng quản lý của 

Bộ Nội vụ. 



II. DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ (09 TTHC) 
 

 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành chính Số thứ tự tại Quyết định 

đã công bố 

Tên VBQPPL 

quy định việc bãi 

bỏ TTHC 

 Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng (09)  

01 
T-LSN-

284903-TT 

Thủ tục tặng thưởng 

Bằng khen của UBND 

tỉnh (xem lại của UB hay 

CT?) 

Số thứ tự 01 Mục A phần 

II tại Danh mục ban hành 

kèm theo Quyết định số 

743/QĐ-UBND ngày  

09/5/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP 

ngày 31/7/2017 

của Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật thi đua, 

khen thưởng 

 

 

02 

 

T-LSN-

284904-TT 

Thủ tục tặng Cờ thi đua 

của UBND  tỉnh 

Số thứ tự 02 Mục A phần 

II tại Danh mục ban hành 

kèm theo Quyết định số 

743/QĐ-UBND ngày  

09/5/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

 

03 

 

T-LSN-
284905-TT 

Thủ tục tặng danh hiệu 

Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 

Số thứ tự 03 Mục A phần 

II tại Danh mục ban hành 

kèm theo Quyết định số 

743/QĐ-UBND ngày  

09/5/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP 

ngày 31/7/2017 

của Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật thi đua, 

khen thưởng 
 

04 

 

T-LSN-
284906-TT 

Thủ tục tặng danh hiệu 

Tập thể lao động xuất 

sắc 

Số thứ tự 04, Mục A phần 

II tại Danh mục ban hành 

kèm theo Quyết định số 

743/QĐ-UBND ngày  

09/5/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

 

05 

 

T-LSN-

284907-TT 

Thủ tục tặng thưởng 

Bằng khen của UBND 

tỉnh theo đợt hoặc 

chuyên đề (xem lại của 

UB hay CT?) 

Số thứ tự 05, Mục A phần 

II tại Danh mục ban hành 

kèm theo Quyết định số 

743/QĐ-UBND ngày  

09/5/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP 

ngày 31/7/2017 

của Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật thi đua, 
khen thưởng 

 

06 

 

T-LSN-

284908-TT 

Thủ tục tặng Cờ thi đua 

của UBND tỉnh theo đợt 

hoặc chuyên đề (xem lại 

của UB hay CT?) 

Số thứ tự 06, Mục A phần 

II tại Danh mục ban hành 

kèm theo Quyết định số 

743/QĐ-UBND ngày  

09/5/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 



 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành chính Số thứ tự tại Quyết định 

đã công bố 

Tên VBQPPL 

quy định việc bãi 

bỏ TTHC 

 

07 

 

T-LSN-

284909-TT 

Thủ tục tặng thưởng 

Bằng khen của UBND 

tỉnh về thành tích đột 

xuất (xem lại của UB 

hay CT?) 

Số thứ tự 07, Mục A phần 

II tại Danh mục ban hành 

kèm theo Quyết định số 

743/QĐ-UBND ngày  

09/5/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 
- Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP 

ngày 31/7/2017 

của Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật thi đua, 
khen thưởng 

 

08 

 

T-LSN-

284910-TT 

Thủ tục Tặng thưởng 

Bằng khen của UBND 

tỉnh về thành tích đối 

ngoại  (xem lại của UB 

hay CT?) 

Số thứ tự 08, Mục A phần 

II tại Danh mục ban hành 

kèm theo Quyết định số 

743/QĐ-UBND ngày  

09/5/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

 

09 

 

T-LSN-

284911-TT 

Thủ tục tặng thưởng 

Bằng khen của UBND 

tỉnh đối với nông dân, hộ 

gia đình  

Số thứ tự 09, Mục A phần 

II tại Danh mục ban hành 

kèm theo Quyết định số 

743/QĐ-UBND ngày  

09/5/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA UBND CẤP HUYỆN 

 

I- DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH (08 TTHC) 

 

TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ  

pháp lý 

 Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng (08) 
 

 

1 

Thủ tục tặng Giấy khen của 

Chủ tịch UBND huyện về thành 

tích thực hiện nhiệm vụ chính 
trị 

20 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 
Phòng Nội 

vụ UBND 
cấp huyện  

- Luật Thi 

đua, khen 

thưởng ngày 

26/11/2003;  

- Luật sửa đổi 

bổ sung một 

số điều của 

Luật thi đua, 

khen thưởng 

ngày 

14/6/2005 và 

Luật sửa đổi, 

bổ sung một 

số điều của 

Luật thi đua, 

khen thưởng 

ngày 

16/11/2013; 

- Nghị định 

số 

91/2017/NĐ-

CP ngày 

31/7/2017 

của Chính 

phủ quy định 

chi tiết thi 

hành một số 

điều của Luật 

thi đua, khen 
thưởng. 

 

02 
Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể 

lao động tiên tiến” 

20 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

03 
Thủ tục tặng danh hiệu “Chiến 

sỹ thi đua cơ sở” 

 

20 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

 

Phòng Nội 

vụ UBND 
cấp huyện 

04 
Thủ tục tặng danh hiệu “Lao 

động tiên tiến” 

 

20 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

05 

Thủ tục tặng Giấy khen của 

Chủ tịch UBND cấp huyện về 

thành tích thi đua theo đợt, 
chuyên đề 

 

20 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định 

 

Phòng Nội 

vụ UBND 
cấp huyện 

06 

Thủ tục tặng Giấy khen của 

Chủ tịch UBND cấp huyện về 
thành tích đột xuất 

 

20 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định 

07 

Thủ tục tặng Giấy khen của 

Chủ tịch UBND cấp huyện về 
khen thưởng đối ngoại 

20 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định 

Phòng Nội 

vụ UBND 
cấp huyện 

08 

Thủ tục tặng Giấy khen của 

Chủ tịch UBND cấp huyện về 
khen thưởng cho gia đình 

 

10 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

 

 

 



II. DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ (09 TTHC) 
 

 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 

Số thứ tự tại Quyết định đã  

công bố 

Tên VBQPPL 

quy định việc 

bãi bỏ TTHC 

 Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng (09 TTHC)  

 

01 

 

T-LSN-
284848-TT 

Thủ tục tặng Giấy 

khen của Chủ tịch 

UBND huyện về 

thành tích thực hiện 

nhiệm vụ chính trị 

Số thứ tự 01, Mục A phần II tại 

Danh mục ban hành kèm theo Quyết 

định số 744/QĐ-UBND ngày  

09/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Nghị định số 

91/2017/NĐ-

CP ngày 

31/7/2017 của 

Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số 

điều của Luật 

thi đua, khen 

thưởng 

 

02 

 

T-LSN-
284849-TT 

Thủ tục tặng danh 

hiệu Tập thể lao động 

tiên tiến 

Số thứ tự 02, Mục A phần II tại 

Danh mục ban hành kèm theo Quyết 

định số 744/QĐ-UBND ngày  

09/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh 

03 
T-LSN-

284851-TT 

Thủ tục Tặng danh 

hiệu thôn, ấp, bản, 

làng, khu phố văn hóa 

Số thứ tự 03, Mục A phần II tại 

Danh mục ban hành kèm theo Quyết 

định số 744/QĐ-UBND ngày  

09/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh 

 

04 

 

T-LSN-

284852-TT 

Thủ tục tặng danh 

hiệu Chiến sỹ thi đua 

cơ sở 

Số thứ tự 04, Mục A phần II tại 

Danh mục ban hành kèm theo Quyết 

định số 744/QĐ-UBND ngày  

09/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Nghị định số 

91/2017/NĐ-

CP ngày 

31/7/2017 của 

Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số 

điều của Luật 

thi đua, khen 

thưởng 

 

05 

 

T-LSN-

284853-TT 

Thủ tục tặng danh 

hiệu Lao động tiên 

tiến 

Số thứ tự 05, Mục A phần II tại 

Danh mục ban hành kèm theo Quyết 

định số 744/QĐ-UBND ngày  

09/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh 

 

06 

 

T-LSN-

284854-TT 

Thủ tục tặng Giấy 

khen của Chủ tịch 

UBND cấp huyện về 

thành tích thi đua 

theo đợt, chuyên đề 

Số thứ tự 06, Mục B phần II tại 

Danh mục ban hành kèm theo Quyết 

định số 744/QĐ-UBND ngày  

09/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh 

 

07 

 

T-LSN-

284855-TT 

Thủ tục tặng Giấy 

khen của Chủ tịch 

UBND cấp huyện về 

thành tích đột xuất 

Số thứ tự 07, Mục B phần II tại 

Danh mục ban hành kèm theo Quyết 

định số 744/QĐ-UBND ngày  

09/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Nghị định số 

91/2017/NĐ-

CP ngày 

31/7/2017 của 

Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số 

điều của Luật 

thi đua, khen 

thưởng 

 

08 

 

T-LSN-

284856-TT 

Thủ tục tặng Giấy 

khen của Chủ tịch 

UBND cấp huyện về 

khen thưởng đối 

ngoại 

Số thứ tự 08, Mục B phần II tại 

Danh mục ban hành kèm theo Quyết 

định số 744/QĐ-UBND ngày 

09/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh 

 

09 

 

T-LSN-
284865-TT 

Thủ tục tặng Giấy 

khen của Chủ tịch 

UBND cấp huyện đối 

với nông dân, hộ gia 

đình 

Số thứ tự 09, Mục B phần II tại 

Danh mục ban hành kèm theo Quyết 

định số 744/QĐ-UBND ngày 

09/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh 



 

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

CỦA UBND CẤP XÃ 

 

I- DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH (05 TTHC) 

 

TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

 Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng (05) 
 

 

01 

Thủ tục tặng Giấy khen 

của Chủ tịch UBND cấp xã 

về thực hiện nhiệm vụ 
chính trị 

 

20 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định 

 

 

Trụ sở 

UBND cấp 
xã 

- Luật Thi đua, 

khen thưởng ngày 

26/11/2003; Luật 

sửa đổi bổ sung 

một số điều của 

Luật thi đua, khen 

thưởng ngày 

14/6/2005 và Luật 

sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 

Luật thi đua, khen 

thưởng ngày 

16/11/2013. 

- Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP 

ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật thi đua, 

khen thưởng. 

02 

Thủ tục tặng Giấy khen 

của Chủ tịch UBND cấp xã 

về thành tích thi đua theo 
đợt hoặc chuyên đề 

20 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định 

03 

Thủ tục tặng Giấy khen 

của Chủ tịch UBND cấp xã 
về thành tích đột xuất 

20 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định 

04 

Thủ tục tặng Giấy khen 

của Chủ tịch UBND cấp xã 

cho gia đình 

20 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định 

05 
Thủ tục tặng danh hiệu 

Lao động tiên tiến 

10 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 II. DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ (05 TTHC) 

 

 

TT 

Số hồ sơ thủ tục 

hành chính 

 

Tên thủ tục hành 

chính 

Số thứ tự tại Quyết 

định đã công bố 

Tên VBQPPL 

quy định việc 

bãi bỏ TTHC 

 Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng (05)   

 

01 

 

 

T-LSN-284776-TT 

 

Thủ tục tặng Giấy 

khen của Chủ tịch 

UBND cấp xã về 

thành tích thực hiện 
nhiệm vụ chính trị 

Số thứ tự 01, Mục A 

phần II tại Danh mục 

ban hành kèm theo 

Quyết định số 745/QĐ-

UBND ngày  09/5/2016 
của Chủ tịch   

 

 

 

 

Nghị định số 

91/2017/NĐ-

CP ngày 

31/7/2017 của 

Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số 

điều của Luật 

thi đua, khen 
thưởng 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

02 

 

T-LSN-284777-TT 

 

Thủ tục tặng Giấy 

khen của Chủ tịch 

UBND cấp xã về 

thành tích thi đua theo 
đợt, chuyên đề 

Số thứ tự 02, Mục A 

phần II tại Danh mục 

ban hành kèm theo 

Quyết định số 745/QĐ-

UBND ngày  09/5/2016 

của Chủ tịch UBND 
tỉnh 

03 T-LSN-284778-TT 

 

 

Thủ tục tặng Giấy 

khen của Chủ tịch 

UBND cấp xã về 
thành tích đột xuất 

Số thứ tự 03, Mục A 

phần II tại Danh mục 

ban hành kèm theo 

Quyết định số 745/QĐ-

UBND ngày  09/5/2016 

của Chủ tịch UBND 
tỉnh 

 

 

04 

 

 

 

T-LSN-284779-TT 

Thủ tục tặng Giấy 

khen của Chủ tịch 

UBND cấp xã cho Gia 
đình văn hóa 

Số thứ tự 04, Mục A 

phần II tại Danh mục 

ban hành kèm theo 

Quyết định số 745/QĐ-

UBND ngày  09/5/2016 

của Chủ tịch UBND 
tỉnh 

 

05 
T-LSN-284780-TT 

 

 

Thủ tục tặng danh 

hiệu Lao động tiên 
tiến 

Số thứ tự 05, Mục A 

phần II tại Danh mục 

ban hành kèm theo 

Quyết định số 745/QĐ-

UBND ngày  09/5/2016 

của Chủ tịch UBND 

tỉnh 

 


