
Phụ lục III  

DANH MỤC BÃI BỎ QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ  

 (Kèm theo Quyết định số .............../QĐ-UBND ngày …..../8/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh) 

 

 

STT Tên thủ tục hành chính 

I. Lĩnh vực Công chức (06 quy trình) 

1. Thủ tục thi tuyển công chức 

2. Thủ tục xét tuyển công chức 

3. Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức 

4. Thủ tục thi nâng ngạch công chức 

5. 
Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển 

dụng 

6. Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên 

II. Lĩnh vực Viên chức (04 quy trình) 

1. Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 

2. Thủ tục thi tuyển viên chức 

3. Thủ tục xét tuyển viên chức 

4. Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức 

III. Lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (03 quy trình) 

1. Thẩm định đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 



 

STT Tên thủ tục hành chính 

2. 
Thẩm định đề án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập 

 

3. Thẩm định đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 

IV. Lĩnh vực bảo trợ xã hội (02 quy trình) 

1. 
Thủ tục thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

2. 
Thủ tục tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

V. Lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ (09 quy trình) 

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

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 

V. Lĩnh vực quản lý nhà nước về hội (07 quy trình) 



 

STT Tên thủ tục hành chính 

1. Thủ tục thành lập hội 

2. Thủ tục phê duyệt điều lệ hội 

3. Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội 

4. Thủ tục đổi tên hội và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) 

5. Thủ tục hội tự giải thể 

6. Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội 

7. Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện 

VI. Lĩnh vực quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ (02 quy trình) 

1. Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ 

2. Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ 
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