
PHỤ LỤC III 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND   ngày     tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT 
Số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

A. VĂN HÓA 

A1. Văn hóa cơ sở: 03 thủ tục 

1 1.000954 

Thủ tục xét tặng 

danh hiệu Gia 

đình văn hóa 

hàng năm 

Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ, Chủ 

tịch UBND cấp xã 

quyết định tặng 

danh hiệu Gia đình 

văn hóa hàng năm 

Nộp trực tiếp đến 

Bộ phận 

TN&TKQ thuộc 

UBND cấp xã 

Không quy định 

 

- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP 

ngày 17 tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ quy định về xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 

“Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, 

“Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, 

“Tổ dân phố văn hóa”. Có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 

11 năm 2018. 

2 1.001120 

Thủ tục xét tặng 

Giấy khen Gia 

đình văn hóa 

 

Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được 

hồ sơ đề nghị tặng 

Giấy khen, Chủ 

tịch UBND cấp xã 

ra Quyết định tặng 

Giấy khen Gia đình 

văn hóa 

Nộp trực tiếp đến 

Bộ phận 

TN&TKQ thuộc 

UBND cấp xã 

Không quy định 

 

- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP 

ngày 17 tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ quy định về xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 

“Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, 

“Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, 

“Tổ dân phố văn hóa”. Có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 

11 năm 2018. 

3 1.003622 

Thủ tục thông báo 

tổ chức lễ hội cấp 

xã 

Trong thời hạn 15 

ngày, kể từ ngày 

UBND cấp xã nhận 

Nộp trực tiếp,  

gửi qua đường 

bưu điện hoặc qua 

Không quy định 

 

- Nghị định số 110/2018/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 8 năm 2018 của 

Chính phủ quy định về quản lý và 



2 

 

 

được thông báo, 

nếu không có ý 

kiến trả lời thì đơn 

vị gửi thông báo 

được tổ chức lễ hội 

theo nội dung 

thông báo 

dịch vụ công trực 

tuyến đến Bộ 

phận TN&TKQ 

thuộc UBND cấp 

xã 

tổ chức lễ hội. Có hiệu lực từ ngày 

15 tháng 10 năm 2018. 

A2. Thư viện: 03 thủ tục 

4 1.008901 

Thủ tục thông báo 

thành lập thư viện 

đối với thư viện 

cộng đồng 

15 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

thông báo hợp lệ 

Nộp trực tiếp,  

gửi qua đường 

bưu điện hoặc qua 

dịch vụ công trực 

tuyến đến Bộ 

phận TN&TKQ 

thuộc UBND cấp 

xã 

Không quy định 

- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 

ngày 21 tháng 11 năm 2019.  

- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP 

ngày 18 tháng 8 năm 2020 quy 

định chi tiết một số điều của Luật 

Thư viện.  

- Thông tư số 01/2020/TT-

BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định các 

mẫu văn bản thông báo thành lập, 

sáp nhập, hợp nhất, chia, tách,giải 

thể, chấm dứt hoạt động thư viện. 

5 1.008902 

Thủ tục thông báo 

sáp nhập, hợp 

nhất, chia, tách 

thư viện đối với 

thư viện cộng 

đồng 

15 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

thông báo hợp lệ 

Nộp trực tiếp,  

gửi qua đường 

bưu điện hoặc qua 

dịch vụ công trực 

tuyến đến Bộ 

phận TN&TKQ 

thuộc UBND cấp 

xã 

Không quy định 

- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 

ngày 21 tháng 11 năm 2019.  

- Nghị định 93/2020/NĐ-CP ngày 

18 tháng 8 năm 2020 quy định chi 

tiết một số điều của Luật Thư 

viện.  

- Thông tư số 01/2020/TT-

BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 
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2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định các 

mẫu văn bản thông báo thành lập, 

sáp nhập, hợp nhất, chia, tách,giải 

thể, chấm dứt hoạt động thư viện.  

6 1.008903 

Thủ tục thông báo 

chấm dứt hoạt 

động thư viện 

cộng đồng 

15 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

thông báo hợp lệ 

Nộp trực tiếp,  

gửi qua đường 

bưu điện hoặc qua 

dịch vụ công trực 

tuyến đến Bộ 

phận TN&TKQ 

thuộc UBND cấp 

xã 

Không quy định 

- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 

ngày 21 tháng 11 năm 2019.  

- Nghị định 93/2020/NĐ-CP ngày 

18 tháng 8 năm 2020 quy định chi 

tiết một số điều của Luật Thư 

viện.  

- Thông tư số 01/2020/TT-

BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định các 

mẫu văn bản thông báo thành lập, 

sáp nhập, hợp nhất, chia, tách,giải 

thể, chấm dứt hoạt động thư viện.  

B THỂ DỤC THỂ THAO: 01 thủ tục 

7 2.000794 

Thủ tục công 

nhận câu lạc bộ 

thể thao cơ sở 

07 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Nộp trực tiếp đến 

Bộ phận 

TN&TKQ thuộc 

UBND cấp xã 

Không quy định 

- Luật Thể dục, thể thao số 

77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 

năm 2006. Có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01 tháng 7 năm 2007.  

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 6 năm 2007 của 

Chính phủ  quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Thế dục, Thể thao. Có 

hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 
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8 năm 2007. 

- Thông tư số 18/2011/TT-

BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 

2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch quy định mẫu 

về tổ chức và hoạt động của câu 

lạc bộ thể thao cơ sở. Có hiệu lực 

thi hành từ ngày 25 tháng 01 năm 

2012. 
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