Th tc ngh chp thun vic t chc cuc l din ra ngoài c s tôn giáo
ca t chc tôn giáo có s tham gia ca tín trong phm vi mt qun
- Trình t thc hin:
+ Bc 1: T chc tôn giáo khi t chc các cuc l ngoài c s tôn giáo có s tham gia ca tín trong phm vi mt
huyn, qun, th xã, thành ph thuc tnh gi vn bn ngh n B phn tip nhn và tr kt qu thuc Vn phòng UBND
cp huyn.
+ Bc 2: B phn tip nhn và tr kt qu kim tra, tip nhn h s và chuyn Phòng Ni v phi hp vi các c quan liên
quan thm nh h s, trình y ban nhân dân cp huyn. y ban nhân dân cp huyn cn c T trình ca Phòng Ni
v xem xét chp thun hoc không chp thun. Trng hp không chp thun phi tr li bng vn bn và nêu rõ lý do.
+ Bc 3: Phòng Ni v tr kt qu cho B phn tip nhn và tr kt qu giao cho t chc.
- Cách thc thc hin: H s np trc tip ti B phn tip nhn và tr kt qu thuc Vn phòng UBND cp huyn hoc np
qua ng bu in
- Thành phn h s: n ngh t chc cuc l ngoài c s tôn giáo (theo mu)
- S lng vn bn: 01 b.
- Thi hn gii quyt: 10 ngày làm vic k t ngày nhn c vn bn ngh hp l.
- i tng thc hin th tc hành chính: T chc tôn giáo c s .
- C quan thc hin th tc hành chính: y ban nhân dân cp huyn
- Kt qu thc hin th tc hành chính: Vn bn chp thun hoc không chp thun vic t chc cuc l din ra ngoài c
s tôn giáo.
- L phí: Không.
- Tên mu n, mu t khai: ngh t chc cuc l ngoài c s tôn giáo (Mu B27, Thông t s 01/2013/TT- BNV
ngày 25/3/2013).
- Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: Không.
- Cn c pháp lý ca th tc hành chính:
+ Pháp lnh Tín ngng, tôn giáo ngày 18/6/2004;
+ Ngh nh s 92/2012/N-CP ngày 08/11/2012 ca Chính ph quy nh chi tit và bin pháp thi hành Pháp
lnh Tín ngng, tôn giáo;
+ Thông t s 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 ca B Ni v ban hành và hng dn s dng biu mu v th tc
hành chính trong lnh vc tín ngng, tôn giáo;
+ Quyt nh s 1119/Q-BNV ngày 10/10/2013 ca B Ni v v vic công b th tc hành chính trong lnh vc tín
ngng, tôn giáo.

