
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 761 /QĐ-UBND  Lạng Sơn, ngày   23   tháng  4  năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

lĩnh vực tín ngƣỡng, tôn giáo 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 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, 

về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nội vụ; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 146/TTr-SNV ngày  

13/4/2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban 

hành, bị bãi bỏ lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội 

vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân 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 3; 

- Cục KSTTHC, VP Chính phủ; 
- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Các phòng CV; 

- Lưu VT, KSTT (NTLT). 

 CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thƣởng 

 

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

LĨNH VỰC TÍN NGƢỠNG, TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  
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CỦA SỞ NỘI VỤ, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TỈNH LẠNG SƠN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch  

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

 I. TTHC CẤP TỈNH (35) 

TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

01 
Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn 
giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 

60 ngày kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ 

 

Sở Nội vụ 

(Địa chỉ: Số 

4, đường 

Quang 

Trung, 

phường Chi 

Lăng, 

Thành phố 

Lạng Sơn) 

- Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 

ngày 18/11/2016. 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

02 

Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương 

của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh 

30 ngày kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ 

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 

60 ngày kể từ 

ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ 

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 

30 ngày kể từ 

ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ 

 

 

Sở Nội vụ 

(Địa chỉ: Số 

4, đường 

Quang 

Trung, 

phường Chi 

Lăng, 

Thành phố 
Lạng Sơn) 

- Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 

ngày 18/11/2016. 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

05 

Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập 

trung của người nước ngoài cử trú hợp 
pháp tại Việt Nam 

30 ngày kể từ 

ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ 

06 

Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân 

nước ngoài vào Việt Nam thực hiện 
hoạt động tôn giáo ở một tỉnh 

30 ngày kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ 

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 

30 ngày kể từ 

ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ 

Sở Nội vụ 

(Địa chỉ: Số 

4, đường 

Quang 

Trung, 

phường Chi 

Lăng, 

Thành phố 
Lạng Sơn) 

 

 

- Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 

ngày 18/11/2016. 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

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 

30 ngày kể từ 

ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ 
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TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

09 

Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ 

chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc  

30 ngày kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ 

 

Sở Nội vụ 

(Địa chỉ: Số 

4, đường 

Quang 

Trung, 

phường Chi 

Lăng, 

Thành phố 
Lạng Sơn) 

- Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 

ngày 18/11/2016. 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Tín ngưỡng, 
tôn giáo. 

10 

Thủ tục thông báo thay đổi trụ sở của 

tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 
thuộc 

Ngay sau khi nhận 

được văn bản 

thông báo hợp lệ. 

11 

Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp 

nhân phi thương mại cho tổ chức tôn 

giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở 
một tỉnh 

60 ngày kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ 

12 

Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn 

giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 

theo quy định của hiến chương  

45 ngày kể từ 

ngày kể từ ngày 

hết thời hạn thanh 

toán các khoản nợ 

(nếu có) và thanh 

lý tài sản, tài 

chính ghi trong 

thông báo của tổ 

chức mà không có 

khiếu nại. 

 

Sở Nội vụ 

(Địa chỉ: Số 

4, đường 

Quang 

Trung, 

phường Chi 

Lăng, 

Thành phố 
Lạng Sơn) 

 

 

- Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 

ngày 18/11/2016. 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Tín ngưỡng, 
tôn giáo. 

 

13 

Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn 

giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở 

một tỉnh theo quy định của hiến 

chương của tổ chức 

14 

Thủ tục thông báo về việc đã giải thể 

tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn 

hoạt động ở một tỉnh theo quy định 

của hiến chương của tổ chức 

Ngay sau khi nhận 

được văn bản 

thông báo hợp lệ. 

 

15 

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp 

không thuộc quy định tại điểm a và 

điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định 
số 162/2017/NĐ-CP  

Ngay sau khi nhận 

được văn bản 

thông báo hợp lệ. 

 

Sở Nội vụ 

(Địa chỉ: Số 

4, đường 

Quang 

Trung, 

phường Chi 

Lăng, 

Thành phố 
Lạng Sơn) 

 

- Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 

ngày 18/11/2016. 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

 

16 
Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng 

ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có 
địa bàn hoạt động ở một tỉnh 

60 ngày kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ 

17 

Thủ tục thông báo người được phong 

phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối 

với các trường hợp quy định tại khoản 

2 Điều 33 của Luật Tín ngưỡng, tôn 
giáo 

 

Ngay sau khi nhận 

được văn bản 

thông báo hợp lệ 

18 

Thủ tục thông báo hủy kết quả phong 

phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 
33 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 

Ngay sau khi nhận 

được văn bản 

thông báo hợp lệ  
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TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

19 

Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, 

bầu cử, suy cử làm chức việc đối với 

các trường hợp quy định tại khoản 2 

Điều 34 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 

 

20 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ 
sơ đăng ký hợp lệ 

 

 

Sở Nội vụ 

(Địa chỉ: Số 

4, đường 

Quang 

Trung, 

phường Chi 

Lăng, 

Thành phố 
Lạng Sơn) 

 

- Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 

ngày 18/11/2016. 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

20 

Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, 

bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ 

chức được cấp chứng nhận đăng ký 

hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt 
động ở một tỉnh 

 

20 ngày kể từ 

ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ 

21 

Thủ tục thông báo về người được bổ 

nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc 

đối với các trường hợp quy định tại 

khoản 6 Điều 34 của Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo 

Ngay sau khi nhận 

được văn bản 
thông báo hợp lệ 

22 

Thủ tục thông báo về người được bổ 

nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc 

của tổ chức được cấp chứng nhận đăng 

ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt 
động ở một tỉnh 

Ngay sau khi nhận 

được văn bản 

thông báo hợp lệ 

 

Sở Nội vụ 

(Địa chỉ: Số 

4, đường 

Quang 

Trung, 

phường Chi 

Lăng, 

Thành phố 
Lạng Sơn) 

- Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 

ngày 18/11/2016. 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

23 

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, 

bầu cử, suy cử những người lãnh đạo 

tổ chức của tổ chức được cấp chứng 

nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có 

địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy 

định tại khoản 7 Điều 34 của Luật Tín 
ngưỡng, tôn giáo 

 

Ngay sau khi nhận 

được văn bản 
thông báo hợp lệ 

 

24 

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, 

bầu cử, suy cử những người lãnh đạo 

tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa 

bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy 

định tại khoản 7 Điều 34 của Luật Tín 
ngưỡng, tôn giáo 

 

Ngay sau khi nhận 

được văn bản 
thông báo hợp lệ. 

 

 

Sở Nội vụ 

(Địa chỉ: Số 

4, đường 

Quang 

Trung, 

phường Chi 

Lăng, 

Thành phố 

Lạng Sơn) 

 

- Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 

ngày 18/11/2016. 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

25 

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, 

bầu cử, suy cử những người lãnh đạo 

tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực 

thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 

theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của 
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 

 

Ngay sau khi nhận 

được văn bản 
thông báo hợp lệ 

 

26 
Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức 
sắc, chức việc, nhà tu hành 

Ngay sau khi nhận 

được văn bản 

thông báo hợp lệ 
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TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

27 

Thủ tục thông báo cách chức, bãi 

nhiệm chức sắc, chức việc đối với các 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 

33 và khoản 2 Điều 34 của Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 

 

Ngay sau khi nhận 

được văn bản 

thông báo hợp lệ 

 

Sở Nội vụ 

(Địa chỉ: Số 

4, đường 

Quang 

Trung, 

phường Chi 

Lăng, 

Thành phố 
Lạng Sơn) 

- Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 

ngày 18/11/2016. 
 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

28 

Thủ tục thông báo cách chức, bãi 

nhiệm chức việc của tổ chức được cấp 

chứng nhận đăng ký hoạt động tôn 
giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 

Ngay sau khi nhận 

được văn bản 

thông báo hợp lệ 

29 

Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về 

tôn giáo cho người chuyên hoạt động 
tôn giáo 

30 ngày kể từ 

ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ 

30 

Thủ tục thông báo danh mục hoạt 

động tôn giáo đối với tổ chức có địa 

bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện 
thuộc một tỉnh 

 

Ngay sau khi nhận 

được văn bản 

thông báo hợp lệ 

 

Sở Nội vụ 

(Địa chỉ: Số 

4, đường 

Quang 

Trung, 

phường Chi 

Lăng, 

Thành phố 

Lạng Sơn) 

 

- Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 

ngày 18/11/2016. 
 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

31 

Thủ tục thông báo danh mục hoạt 

động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức 

có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều 
huyện thuộc một tỉnh 

Ngay sau khi nhận 

được văn bản 

thông báo hợp lệ 

32 

Thủ tục 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 nhiều huyện thuộc một 

tỉnh 

 

Ngay sau khi nhận 

được văn bản 

thông báo hợp lệ 

 

33 

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ 

chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn 

hoạt động ở nhiều huyện thuộc một 
tỉnh 

 

30 ngày kể từ 

ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ 

 

Sở Nội vụ 

(Địa chỉ: Số 

4, đường 

Quang 

Trung, 

phường Chi 

Lăng, 

Thành phố 
Lạng Sơn) 

- Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 

ngày 18/11/2016. 
 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Tín ngưỡng, 
tôn giáo. 

34 

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài 

cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã 

đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều 

huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều 
tỉnh 

 

30 ngày kể từ 

ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ 

35 

Thủ tục 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 nhiều huyện thuộc một tỉnh 
hoặc ở nhiều tỉnh. 

30 ngày kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ 

II. TTHC CẤP HUYỆN (08) 
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TT 

 

Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

1 

Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng 

về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 
Điều 41 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 

Ngay sau khi nhận 

được văn bản 

thông báo hợp lệ 

 

 

 

Phòng Nội 

vụ UBND 
cấp huyện 

- Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 

ngày 18/11/2016. 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

2 

Thủ tục thông báo danh mục hoạt 

động tôn giáo đối với tổ chức có địa 

bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã 
thuộc một huyện 

Ngay sau khi nhận 

được văn bản 

thông báo hợp lệ 

3 

Thủ tục 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 một huyện 

Ngay sau khi nhận 

được văn bản 

thông báo hợp lệ 

4 

Thủ tục 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 nhận 

được văn bản 

thông báo hợp lệ 

 

Phòng Nội 

vụ UBND 
cấp huyện 

 

 

 

 

 

- Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 

ngày 18/11/2016. 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Tín ngưỡng, 
tôn giáo. 

5 

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ 

chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn 
hoạt động ở một huyện 

25 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

6 

Thủ tục 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 kể từ 

ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

7 

Thủ tục 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 kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

 

 

Phòng Nội 

vụ UBND 
cấp huyện 

- Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 

ngày 18/11/2016. 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Tín ngưỡng, 
tôn giáo. 

8 

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp 

ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa 

bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố 

trực thuộc trung ương của cơ sở tín 

ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc 

 

Ngay sau khi nhận 

được văn bản 
thông báo hợp lệ 
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III. TTHC CẤP XÃ (10) 

TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

1 

 

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng 
15 ngày kể từ 

ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ 

 

 

Trụ sở 

UBND cấp 
xã 

- Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 

ngày 18/11/2016. 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Tín ngưỡng, 
tôn giáo. 

2 

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín 

ngưỡng 

15 ngày kể từ 

ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ 

3 

 

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập 

trung 

20 ngày kể từ 

ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ 

4 

Thủ tục thông báo danh mục hoạt 

động tôn giáo đối với tổ chức có địa 

bàn hoạt động tôn giáo ở một xã 

Ngay sau khi nhận 

được văn bản 

thông báo hợp lệ 

 

 

Trụ sở 

UBND cấp 
xã 

- Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 

ngày 18/11/2016. 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Tín ngưỡng, 
tôn giáo. 

5 

Thủ tục thông báo danh mục hoạt 

động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức 

có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã 

Ngay sau khi nhận 

được văn bản 

thông báo hợp lệ 

6 

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại 

diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập 

trung 

15 ngày kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ 

7 

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh 

hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn 

một xã 

15 ngàykể từ ngày 

nhận được hồ sơ 
hợp lệ 

 

 

Trụ sở 

UBND cấp 
xã 

- Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 

ngày 18/11/2016. 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Tín ngưỡng, 
tôn giáo. 

8 

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh 

hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã 

khác  

20 ngày kể từ 

ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ 

9 
Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa 

điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung  

Ngay sau khi nhận 

được văn bản 

thông báo hợp lệ 

10 

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp 

trong địa bàn một xã của cơ sở tín 

ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc 

Ngay sau khi nhận 

được văn bản 

thông báo hợp lệ 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

 

I. TTHC CẤP TỈNH (17)  

 

 

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 

 

1 

 

T-LSN-284915-TT 
Thủ tục chấp thuận việc tổ 

chức các lễ hội tín ngưỡng 

quy định tại khoản 2 Điều 

4 Nghị định số 

92/2012/NĐ-CP  

Số thứ tự 01 Mục D phần 

II tại Danh mục ban hành 

kèm theo Quyết định số 

743/QĐ-UBND ngày  

9/5/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

- Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 
ngày 18/11/2016 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Tín ngưỡng, 
tôn giáo. 

 

2 

 

T-LSN-284916-TT 
Thủ tục đăng ký hoạt động 

tôn giáo cho tổ chức có 

phạm vi hoạt động chủ yếu 

ở một tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương  

Số thứ tự 02 Mục D phần 

II tại Danh mục ban hành 

kèm theo Quyết định số 

743/QĐ-UBND ngày  

9/5/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

 

3 

 

T-LSN-284917-TT 
Thủ tục công nhận tổ chức 

tôn giáo có phạm vi hoạt 

động chủ yếu trong một 

tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương 

Số thứ tự 03 Mục D phần 

II tại Danh mục ban hành 

kèm theo Quyết định số 

743/QĐ-UBND ngày  

9/5/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

- Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 
ngày 18/11/2016; 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

 

4 

 

T-LSN-284918-TT 
Thủ tục thành lập tổ chức 

tôn giáo cơ sở đối với các 

trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh 

tín ngưỡng, tôn giáo  

Số thứ tự 04, Mục D phần 

II tại Danh mục ban hành 

kèm theo Quyết định số 

743/QĐ-UBND ngày  

9/5/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

 

5 

 

T-LSN-284919-TT 
Thủ tục chia, tách, sáp 

nhập, hợp nhất tổ chức tôn 

giáo cơ sở đối với trường 

hợp quy định tại khoản 2 

Điều 17 Pháp lệnh Tín 

ngưỡng, tôn giáo  

Số thứ tự 05, Mục D phần 

II tại Danh mục ban hành 

kèm theo Quyết định số 

743/QĐ-UBND ngày  

9/5/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

- Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 
ngày 18/11/2016; 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

 

6 

 

T-LSN-284920-TT 
Thủ tục đăng ký cho hội 

đoàn tôn giáo có phạm vi 

hoạt động ở nhiều huyện, 

quận, thị xã, thành phố 

trong một tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương  

Số thứ tự 06, Mục D phần 

II tại Danh mục ban hành 

kèm theo Quyết định số 

743/QĐ-UBND ngày  

9/5/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251240&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251240&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251240&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251240&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251240&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251487&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251487&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251487&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251487&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251487&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251489&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251489&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251489&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251489&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251489&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251492&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251492&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251492&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251492&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251492&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251494&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251494&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251494&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251494&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251494&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251494&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251496&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251496&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251496&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251496&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251496&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251496&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5


 9 

 

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 

 

7 

 

T-LSN-284921-TT 
Thủ tục đăng ký cho dòng 

tu, tu viện hoặc các tổ 

chức tu hành tập thể khác 

có phạm vi hoạt động ở 

nhiều huyện, quận, thị xã, 

thành phố trong một tỉnh, 

thành phố trực thuộc 

Trung ương  

Số thứ tự 07, Mục D phần 

II tại Danh mục ban hành 

kèm theo Quyết định số 

743/QĐ-UBND ngày  

9/5/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

- Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 

ngày 18/11/2016; 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

 

8 

 

T-LSN-284922-TT 
Thủ tục chấp thuận việc 

mở lớp bồi dưỡng những 

người chuyên hoạt động 

tôn giáo  

Số thứ tự 08, Mục D phần 

II tại Danh mục ban hành 

kèm theo Quyết định số 

743/QĐ-UBND ngày  

9/5/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

 

9 

 

T-LSN-284923-TT 
Thủ tục đăng ký người 

được phong chức, phong 

phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, 

suy cử theo quy định tại 

khoản 2 Điều 19 Nghị 

định số 92/2012/NĐ-CP  

Số thứ tự 09, Mục D phần 

II tại Danh mục ban hành 

kèm theo Quyết định số 

743/QĐ-UBND ngày  

9/5/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

- Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 

ngày 18/11/2016; 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

 

10 

 

T-LSN-284924-TT 
Thủ tục thông báo cách 

chức, bãi nhiệm chức sắc 

trong tôn giáo thuộc 

trường hợp quy định tại 

khoản 1 Điều 19 Nghị 

định số 92/2012/NĐ-CP  

Số thứ tự 10, Mục D phần 

II tại Danh mục ban hành 

kèm theo Quyết định số 

743/QĐ-UBND ngày  

9/5/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

 

11 

 

T-LSN-284925-TT 
Thủ tục đăng ký thuyên 

chuyển nơi hoạt động tôn 

giáo của chức sắc, nhà tu 

hành vi phạm pháp luật về 

tôn giáo  

Số thứ tự 11, Mục D phần 

II tại Danh mục ban hành 

kèm theo Quyết định số 

743/QĐ-UBND ngày  

9/5/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

- Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 

ngày 18/11/2016; 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

 

12 

 

T-LSN-284926-TT Thủ tục chấp thuận hoạt 

động tôn giáo ngoài 

chương trình đăng ký hàng 

năm có sự tham gia của tín 

đồ ngoài huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh 

hoặc ngoài tỉnh  

Số thứ tự 12, Mục D phần 

II tại Danh mục ban hành 

kèm theo Quyết định số 

số 743/QĐ-UBND ngày  

9/5/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251511&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251511&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251511&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251511&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251511&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251511&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251511&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251511&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251514&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251514&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251514&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251514&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251516&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251516&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251516&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251516&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251516&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251516&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251572&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251572&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251572&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251572&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251572&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251572&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251575&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251575&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251575&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251575&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251575&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251577&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251577&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251577&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251577&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251577&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251577&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251577&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
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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 

 

13 

 

T-LSN-284927-TT 
Thủ tục chấp thuận tổ chức 

hội nghị thường niên, đại 

hội của tổ chức tôn giáo 

không thuộc quy định tại 

Điều 29 Nghị định số 

92/2012/NĐ- CP  

Số thứ tự 13, Mục D phần 

II tại Danh mục ban hành 

kèm theo Quyết định số 

743/QĐ-UBND ngày  

9/5/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

- Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 
ngày 18/11/2016; 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Tín ngưỡng, 
tôn giáo. 

 

14 

 

T-LSN-284928-TT 
Thủ tục đăng ký hiến 

chương, điều lệ sửa đổi 

của tổ chức tôn giáo quy 

định tại Điều 28, Điều 29 

Nghị định 92/2012/NĐ- 

CP  

Số thứ tự 14, Mục D phần 

II tại Danh mục ban hành 

kèm theo Quyết định số 

743/QĐ-UBND ngày  

9/5/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

 

15 

 

T-LSN-284929-TT 
Thủ tục chấp thuận việc tổ 

chức cuộc lễ diễn ra ngoài 

cơ sở tôn giáo có sự tham 

gia của tín đồ đến từ nhiều 

huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương  

Số thứ tự 15, Mục D phần 

II tại Danh mục ban hành 

kèm theo Quyết định số 

743/QĐ-UBND ngày  

9/5/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

- Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 
ngày 18/11/2016; 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Tín ngưỡng, 
tôn giáo. 

 

16 

 

T-LSN-284930-TT 
Thủ tục chấp thuận việc tổ 

chức quyên góp của cơ sở 

tín ngưỡng, tổ chức tôn 

giáo vượt ra ngoài phạm vi 

một huyện  

Số thứ tự 16, Mục D phần 

II tại Danh mục ban hành 

kèm theo Quyết định số 

743/QĐ-UBND ngày  

9/5/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

 

17 

 

T-LSN-284931-TT 
Thủ tục chấp thuận sinh 

hoạt tôn giáo của người 

nước ngoài tại cơ sở tôn 

giáo hợp pháp ở Việt Nam  

Số thứ tự 17, Mục D phần 

II tại Danh mục ban hành 

kèm theo Quyết định số 

743/QĐ-UBND ngày  

9/5/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

- Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 
ngày 18/11/2016; 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Tín ngưỡng, 
tôn giáo. 

 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251579&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251579&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251579&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251579&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251579&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251579&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251583&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251583&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251583&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251583&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251583&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251583&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251585&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251585&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251585&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251585&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251585&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251585&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251585&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251587&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251587&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251587&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251587&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251587&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251588&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251588&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251588&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251588&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
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II. TTHC CẤP HUYỆN (09)  
 

 

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 

 

1 

 

T-LSN-284858-TT 

Thủ tục đăng ký cho 

hội đoàn tôn giáo có 

phạm vi hoạt động 

trong một huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh  

Số thứ tự 01, Mục B 

phần II tại Danh mục 

ban hành kèm theo 

Quyết định số 744/QĐ-

UBND ngày  9/5/2016 
của Chủ tịch UBND tỉnh 

- Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo ngày 
18/11/2016; 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều và biện pháp 

thi hành Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo. 

 

2 

 

T-LSN-284859-TT 

Thủ tục đăng ký cho 

dòng tu, tu viện hoặc 

các tổ chức tu hành tập 

thể khác có phạm vi 

hoạt động trong một 

huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh  

Số thứ tự 02, Mục B 

phần II tại Danh mục 

ban hành kèm theo 

Quyết định số 744/QĐ-

UBND ngày  9/5/2016 
của Chủ tịch UBND tỉnh 

 

3 

 

T-LSN-284860-TT Thủ tục thông báo 

thuyên chuyển nơi hoạt 

động tôn giáo của chức 

sắc, nhà tu hành  

Số thứ tự 03, Mục B 

phần II tại Danh mục 

ban hành kèm theo 

Quyết định số 744/QĐ-

UBND ngày  9/5/2016 
của Chủ tịch UBND tỉnh 

- Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo ngày 
18/11/2016; 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều và biện pháp 

thi hành Luật Tín 
ngưỡng, tôn giáo. 

 

4 

 

T-LSN-284861-TT Thủ tục đăng ký thuyên 

chuyển nơi hoạt động 

tôn giáo của chức sắc, 

nhà tu hành  

Số thứ tự 04, Mục B 

phần II tại Danh mục 

ban hành kèm theo 

Quyết định số 744/QĐ-

UBND ngày  9/5/2016 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

 

5 

 

T-LSN-284862-TT 

Thủ tục chấp thuận 

hoạt động tôn giáo 

ngoài chương trình 

đăng ký hàng năm có 

sự tham gia của tín đồ 

trong huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc 

tỉnh 

Số thứ tự 05, Mục B 

phần II tại Danh mục 

ban hành kèm theo 

Quyết định số 744/QĐ-

UBND ngày  9/5/2016 
của Chủ tịch UBND tỉnh 

- Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo ngày 

18/11/2016; 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều và biện pháp 

thi hành Luật Tín 
ngưỡng, tôn giáo. 

 

6 

 

T-LSN-284863-TT Thủ tục chấp thuận tổ 

chức hội nghị thường 

niên, đại hội của tổ 

chức tôn giáo cơ sở  

Số thứ tự 06, Mục B 

phần II tại Danh mục 

ban hành kèm theo 

Quyết định số 744/QĐ-

UBND ngày  9/5/2016 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251590&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251590&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251590&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251590&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251590&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251590&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251592&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251592&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251592&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251592&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251592&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251592&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251592&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251594&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251594&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251594&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251594&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251596&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251596&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251596&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251596&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251597&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251597&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251597&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251597&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251597&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251597&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251597&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251597&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251620&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251620&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251620&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251620&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
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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 

 

7 

 

T-LSN-284864-TT 

Thủ tục chấp thuận việc 

tổ chức cuộc lễ diễn ra 

ngoài cơ sở tôn giáo có 

sự tham gia của tín đồ 

trong phạm vi một 

huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh  

Số thứ tự 07, Mục B 

phần II tại Danh mục 

ban hành kèm theo 

Quyết định số 744/QĐ-

UBND ngày  9/5/2016 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

 

- Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo ngày 
18/11/2016; 

 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều và biện pháp 

thi hành Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo. 

 

8 

 

T-LSN-284865-TT 

Thủ tục chấp thuận việc 

giảng đạo, truyền đạo 

của chức sắc, nhà tu 

hành ngoài cơ sở tôn 

giáo  

Số thứ tự 08, Mục B 

phần II tại Danh mục 

ban hành kèm theo 

Quyết định  

 

9 

 

T-LSN-284866-TT 

Thủ tục chấp thuận việc 

tổ chức quyên góp của 

cơ sở tín ngưỡng, tổ 

chức tôn giáo vượt ra 

ngoài phạm vi một xã 

nhưng trong phạm vi 

một huyện  

Số thứ tự 09, Mục B 

phần II tại Danh mục 

ban hành kèm theo 

Quyết định số 744/QĐ-

UBND ngày  9/5/2016 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251622&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251622&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251622&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251622&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251622&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251622&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251622&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251624&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251624&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251624&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251624&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251624&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251628&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251628&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251628&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251628&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251628&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251628&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251628&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
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III. TTHC CẤP XÃ (07)  

 

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 

 

1 

 

 

T-LSN-284782-

TT 

 

Thủ tục thông báo người 

đại diện hoặc Ban quản lý 

cơ sở tín ngưỡng  

Số thứ tự 01, Mục 

B phần II tại Danh 

mục ban hành kèm 

theo Quyết định số 

745/QĐ-UBND 

ngày  9/5/2016 của 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 

- Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 

ngày 

18/11/2016; 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-

CP ngày 

30/12/2017 của 

Chính phủ quy 

định chi tiết một 

số điều và biện 

pháp thi hành 

Luật Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo. 

 

2 

 

T-LSN-284784-

TT 

 
Thủ tục thông báo dự kiến 

hoạt động tín ngưỡng diễn 

ra vào năm sau tại cơ sở 

tín ngưỡng  

Số thứ tự 02, Mục 

B phần II tại Danh 

mục ban hành kèm 

theo Quyết định số 

745/QĐ-UBND 

ngày  9/5/2016 của 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 

3 T-LSN-284785-

TT 

 

Thủ tục Đăng ký sinh hoạt 

tôn giáo 

Số thứ tự 03, Mục 

B phần II tại Danh 

mục ban hành kèm 

theo Quyết định số 

745/QĐ-UBND 

ngày  9/5/2016 của 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 

- Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 

ngày 

18/11/2016; 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-

CP ngày 

30/12/2017 của 

Chính phủ quy 

định chi tiết một 

số điều và biện 

pháp thi hành 

Luật Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo. 

 

4 

 

T-LSN-284786-

TT 
Thủ tục Đăng ký chương 

trình hoạt động tôn giáo 

hàng năm của tổ chức tôn 

giáo cơ sở 

Số thứ tự 04, Mục 

B phần II tại Danh 

mục ban hành kèm 

theo Quyết định  

 

5 

 

T-LSN-284788-

TT 

 

Thủ tục đăng ký người 

vào tu  

Số thứ tự 05, Mục 

B phần II tại Danh 

mục ban hành kèm 

theo Quyết định số 

745/QĐ-UBND 

ngày  9/5/2016 của 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 

- Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 

ngày 

18/11/2016; 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-

CP ngày 

30/12/2017 của 

Chính phủ quy 

định chi tiết một 

số điều và biện 

pháp thi hành 

6 T-LSN-284791-

TT 
Thủ tục thông báo về việc 

sửa chữa, cải tạo, nâng 

cấp công trình tín ngưỡng, 

Số thứ tự 06, Mục 

B phần II tại Danh 

mục ban hành kèm 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251629&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251629&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251629&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251630&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251630&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251630&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251630&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251640&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251640&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251641&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251641&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251641&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5


 14 

 

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 

công trình tôn giáo không 

phải xin cấp giấy phép xây 

dựng  

theo Quyết định số 

745/QĐ-UBND 

ngày  9/5/2016 của 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 

Luật Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo. 

 

7 

 

T-LSN-284792-

TT 

 

Thủ tục chấp thuận việc tổ 

chức quyên góp của cơ sở 

tín ngưỡng, tổ chức tôn 

giáo trong phạm vi một xã 

 

Số thứ tự 07, Mục 

B phần II tại Danh 

mục ban hành kèm 

theo Quyết định số 

745/QĐ-UBND 

ngày  9/5/2016 của 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 

- Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 

ngày 

18/11/2016; 

- Nghị định số 

162/2017/NĐ-

CP ngày 

30/12/2017 của 

Chính phủ quy 

định chi tiết một 

số điều và biện 

pháp thi hành 

Luật Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo. 

 

 

 

 
 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251643&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251643&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251643&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=251643&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10924&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5

