
DANH MỤC 06 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI  

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH LÀO CAI 
 

(Lĩnh vực: thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

 thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính) 

 
 (Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       tháng  4 năm 2021  

của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) 
 

 
 

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

 

STT 
Tên 

 Thủ tục hành hính 

 Cách thức  

thực hiện 

 

Thời hạn  

giải quyết 
 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện 

1 Thủ tục thẩm định thành 

lập đơn vị sự nghiệp 

công lập 

(Quyết định số 1067/QĐ-   

BNV ngày 10/12/2020) 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua hệ thống 

bưu chính công ích 

hoặc trên môi trường 

mạng 

Trong 10 (mười) ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Bộ phận “Một cửa” 

của cấp huyện 

- Cổng dịch vụ công 

tỉnh Lào Cai (dịch vụ 

công trực tuyến nếu có)  

Không Nghị định số 120/2020/NĐ-

CP ngày 07/10/2020 của 

Chính phủ Quy định về thành 

lập, tổ chức lại, giải thể đơn 

vị sự nghiệp công lập 

2 Thủ tục thẩm định tổ 

chức lại đơn vị sự nghiệp 

công lập 

(Quyết định số 1067/QĐ-   

BNV ngày 10/12/2020) 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua hệ thống 

bưu chính công ích 

hoặc trên môi trường 

mạng 

Trong 10 (mười) ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Bộ phận “Một cửa” 

của cấp huyện 

- Cổng dịch vụ công 

tỉnh Lào Cai (dịch vụ 

công trực tuyến nếu có) 

Không Nghị định số 120/2020/NĐ-

CP ngày 07/10/2020 của 

Chính phủ Quy định về thành 

lập, tổ chức lại, giải thể đơn 

vị sự nghiệp công lập 

3 Thủ tục thẩm định giải 

thể đơn vị sự nghiệp 

công lập 

(Quyết định số 1067/QĐ-   

BNV ngày 10/12/2020) 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua hệ thống 

bưu chính công ích 

hoặc trên môi trường 

mạng 

Thời hạn thẩm định: 

trong 10 (mười) ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Bộ phận “Một cửa” 

của cấp huyện 

- Cổng dịch vụ công 

tỉnh Lào Cai (dịch vụ 

công trực tuyến nếu có) 

Không Nghị định số 120/2020/NĐ-

CP ngày 07/10/2020 của 

Chính phủ Quy định về thành 

lập, tổ chức lại, giải thể đơn 

vị sự nghiệp công lập 
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STT 
Tên 

 Thủ tục hành hính 

 Cách thức  

thực hiện 

 

Thời hạn  

giải quyết 
 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện (tổ chức hành chính) 
 

4 Thủ tục thẩm định thành 

lập tổ chức hành chính 

(Quyết định số 1068/QĐ-   

BNV ngày 10/12/2020) 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua hệ thống 

bưu chính công ích 

hoặc trên môi trường 

mạng 

Trong 10 (mười) ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Bộ phận “Một cửa” 

của cấp huyện 

- Cổng dịch vụ công 

tỉnh Lào Cai (dịch vụ 

công trực tuyến nếu có) 

Không Nghị định số 158/2018/NĐ-

CP ngày 22/11/2018 của 

Chính phủ quy định về thành 

lập, tổ chức lại, giải thể tổ 

chức hành chính 

5 Thủ tục thẩm định tổ 

chức lại tổ chức hành 

chính 

(Quyết định số 1068/QĐ-   

BNV ngày 10/12/2020) 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua hệ thống 

bưu chính công ích 

hoặc trên môi trường 

mạng 

Trong 10 (mười) ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Bộ phận “Một cửa” 

của cấp huyện 

- Cổng dịch vụ công 

tỉnh Lào Cai (dịch vụ 

công trực tuyến nếu có) 

Không Nghị định số 158/2018/NĐ-

CP ngày 22/11/2018 của 

Chính phủ quy định về thành 

lập, tổ chức lại, giải thể tổ 

chức hành chính 

6 Thủ tục thẩm định giải 

thể tổ chức hành chính 

(Quyết định số 1068/QĐ-   

BNV ngày 10/12/2020) 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua hệ thống 

bưu chính công ích 

hoặc trên môi trường 

mạng 

Trong 10 (mười) ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Bộ phận “Một cửa” 

của cấp huyện 

- Cổng dịch vụ công 

tỉnh Lào Cai (dịch vụ 

công trực tuyến nếu có) 

Không Nghị định số 158/2018/NĐ-

CP ngày 22/11/2018 của 

Chính phủ quy định về thành 

lập, tổ chức lại, giải thể tổ 

chức hành chính 

 

Ghi chú: Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được tích hợp (tổng hợp) với nội dung Quyết định số 1067/QĐ-BNV ngày 10/12/2020; Quyết định số 

1068/QĐ-BNV ngày 10/12/2020; Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 của Bộ Nội vụ về công bố TTHC 
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    II. II. DANH MỤC 12 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN BỊ BÃI BỎ  

 

STT Tên thủ tục hành chính 

 

Tên văn bản QPPL quy định 

việc bãi bỏ TTHC 

 

Ghi chú 

I Lĩnh vực quỹ xã hội, quỹ từ thiện (09 TTHC) 

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

Nghị định Nghị định 

số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/ 

2019 của Chính phủ về tổ chức, 

hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ 

thiện  

Thủ tục hành chính số thứ tự 

từ 08 đến 16 lĩnh vực tổ chức 

phi chính phủ được công bố 

tại Quyết định số 5525/QĐ-

UBND ngày 08/12/2017 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai 

về việc công bố 21 thủ tục 

hành chính được chuẩn hóa 

tên và nội dung trong lĩnh 

vực tổ chức biên chế, tổ chức 

phi Chính phủ áp dụng tại cấp 

huyện thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Nội vụ 

tỉnh Lào Cai. 

2 
Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng 

quản lý quỹ 

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

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

5 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 

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

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

8 Thủ tục đổi tên quỹ 

9 Thủ tục quỹ tự giải thể 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-93-2019-nd-cp-ve-to-chuc-hoat-dong-cua-quy-xa-hoi-quy-tu-thien-398154.aspx
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II Lĩnh vực tổ chức đơn vị sự nghiệp (03 TTHC) 

1 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 

 

Nghị định số 120/2020/NĐ-

CP ngày 07/10/2020 của Chính 

phủ của Chính phủ Quy định về 

thành lập, tổ chức lại, giải thể 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

Thủ tục hành chính số thứ tự 

1, 2, 3 lĩnh vực tổ chức biên 

chế được công bố tại Quyết 

định số 5525/QĐ-UBND 

ngày 08/12/2017 của Chủ tịch 

UBND Tỉnh Lào Cai về việc 

công bố 21 thủ tục hành 

chính được chuẩn hóa tên và 

nội dung trong lĩnh vực tổ 

chức biên chế, tổ chức phi 

Chính phủ áp dụng tại cấp 

huyện thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Nội vụ 

tỉnh Lào Cai 

 

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

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

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-120-2020-nd-cp-thanh-lap-to-chuc-lai-giai-the-don-vi-su-nghiep-cong-lap-379357.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-120-2020-nd-cp-thanh-lap-to-chuc-lai-giai-the-don-vi-su-nghiep-cong-lap-379357.aspx
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