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UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH PHÚ THỌ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /QĐ-UBND Phú Thọ, ngày      tháng 6 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành  

lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập  

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ  
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ 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 về việc hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1067/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thẩm định thành lập, tổ 

chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chức năng quản lý Nhà nước 

của Bộ Nội vụ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
 

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

mới ban hành trong lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  
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Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận:  

- Như Điều 2; 

- Cục KSTTHC, Văn phòng CP; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm PVHCC; 

- VNPT Phú Thọ; 

- CV: VX4; 

- Lưu: VT, NC3. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Văn Quang 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ 

–––––––––––––––– 

 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Mức độ 

DVC 

1 

Thẩm định thành 

lập đơn vị sự 

nghiệp công lập 

 

10 ngày 

làm việc  

     

 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Phú Thọ; 

Địa chỉ:  Phường Tân Dân - 

Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú 

Thọ. 

Không  

- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 

năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ 

chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 

của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định 

phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công 

chức, viên chức tỉnh Phú Thọ. 
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2 

Thẩm định tổ 

chức lại đơn vị sự 

nghiệp công lập 

 

10 ngày 

làm việc  

     

 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Phú Thọ; 

Địa chỉ:  Phường Tân Dân - 

Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú 

Thọ. 

Không  

- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 

năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ 

chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 

17/8/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban 

hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và 

cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ. 
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Thẩm định giải 

thể đơn vị sự 

nghiệp công lập 

 

10 ngày 

làm việc 

     

 

 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Phú Thọ; 

Địa chỉ:  Phường Tân Dân - 

Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú 

Thọ. 

Không 

- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 

năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ 

chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 

17/8/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban 

hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và 

cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ. 
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