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THÔNG BÁO
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Quản lý 

nhà nước về tôn giáo và lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng
Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Bắc An

Thực hiện Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ, UBND xã Bắc An thông báo 
về việc niêm yết công khai 10 TTHC chuẩn hóa lĩnh Quản lý nhà nước về tôn 
giáo và 05 TTHC lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết 
của UBND xã cụ thể như sau: 

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO 
1. Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng. 
2. Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. 
3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. 
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. 
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. 
6. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập 

trung.
7.Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa 

bàn một xã. 
8. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa 

bàn xã khác. 
9. Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. 
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. 
II. LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG             
1. Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm 

vụ chính trị.             
2. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua 

theo đợt hoặc chuyên đề. 



3. Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất         
4. Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình.           
5. Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.
Vậy UBND xã Bắc An thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết để 

thuận tiện trong giao dịch./.

 

 

 

Nơi nhận:                           
- UBND thành phố;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Cán bộ, công chức chuyên môn;
- Trang TTĐT xã;
- Lưu: VP.
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 
 

  
 

Dương Đức Giang
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