
30. Thủ tục Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ 

chức tôn giáo cơ sở 

- Trình tự thực hiện 

     1   ổ chứ  tôn giáo  ơ sở tổ chức hội nghị th ờng niên, đại hội gửi 

hồ sơ đến Phòng Nội vụ. 

     2   h ng  ội vụ       t hồ sơ v  đ  nghị  ổ sung trong tr ờng h p 

  n thiết  

     3   

Phòng Nội vụ phối h p v i  á   ơ quan liên quan thẩ  định hồ sơ, trình 

Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Ủy ban nhân dân cấp huyện  ăn  ứ Tờ trình của Phòng Nội vụ chấp thuận 

hoặc không chấp thuận việc tổ chức hội nghị, đại hội (hoặc ủy quy n cho Phòng 

Nội vụ)   r ờng h p không chấp thuận phải trả lời bằng văn  ản và nêu rõ lý do. 

-Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa vào các ngày làm việc trong tu n 

hoặ  qua đ ờng   u điện.  

-Thành ph n, số l  ng hồ sơ 

+Thành ph nhồ sơ 

Văn  ản đ  nghị tổ chức hội nghị th ờng niên, đại hội của tổ chức tôn giáo 

 ơ sở (mẫu B24-TT01/2013/TT-BNV); 

Báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo; 

Ch ơng trình tổ chức. 

+ Số l  ng hồ sơ: 01  ộ 

-Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đ  c hồ sơ h p lệ. 

-Đối t  ng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chứ  tôn giáo  ơ sở. 

-Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện. 

-Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

Văn  ản chấp thuận hoặc không chấp thuận cho tổ chứ  tôn giáo  ơ sở tổ 

chức hội nghị th ờng niên, đại hội. 

-Lệ phí:Không 

-Tên mẫu đơn,  ẫu tờ khai 

Đ  nghị tổ chức hội nghị th ờng niên, đại hội của tổ chứ  tôn giáo  ơ sở 

(Mẫu  24,  hông t  số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013). 

-Yêu c u, đi u kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không 

-Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

+ Pháp lệnh tín ng ỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004. 

+ Nghị định số 92/2012/ Đ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ng ỡng, tôn giáo. 



+ hông t  số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành 

v  h  ng dẫn sử dụng biểu mẫu v  thủ tụ  h nh  hính trong lĩnh vự  tín ng ỡng, 

tôn giáo. 

 

 


