
 

 

 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           SỞ NỘI VỤ                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:                /TCCQ-SNV              Đồng Nai, ngày      tháng 8  năm 2019 
V/v hướng dẫn nộp hồ sơ một cửa 

thuộc lĩnh vực tổ chức phi chính phủ 

                    Sở Nội vụ                     

  

 

                                           Kính gửi:  

  - Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

  - UBND các huyện, thành phố Long Khánh   

                       và thành phố Biên Hòa;  

  - Các tổ chức Hội, Quỹ xã hội, quỹ từ thiện  

                        cấp tỉnh. 

 

 

Thực hiện chủ trương của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 4653/UBND-

HCTC ngày 25/4/2019 về việc chấp thuận cho Văn phòng UBND tỉnh triển khai 

thực văn phòng điện tử không giấy tờ. 

Thực hiện lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến trong toàn tỉnh, hướng 

đến chính quyền điện tử, Sở Nội vụ đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 và Quyết định số 3759/QĐ-

UBND ngày 29/10/2018 về công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tổ chức phi 

chính phủ ngành Nội vụ tỉnh Đồng Nai, trong đó có 18 thủ tục hành chính giải 

quyết theo cơ chế một cửa (09 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tổ chức hội, 09 

thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tổ chức Quỹ xã hội, quỹ từ thiện) (danh sách thủ 

tục hành chính kèm theo).  

Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị, các tổ chức hội, 

quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh nộp hồ sơ được hiệu quả, nhanh chóng; 

Sở Nội vụ hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ như sau :  

Các cơ quan, đơn vị có thể chọn 1 trong 3 cách sau:  

+ Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở Nội vụ - Khu A – quầy số 7 Trung 

tâm Hành chính công tỉnh. 

+ Nộp qua dịch vụ bưu điện đến bộ phận một cửa Sở Nội vụ - Khu A – quầy 

số 7 Trung tâm Hành chính công tỉnh. 

 



 

 

+ Đăng ký nộp hồ sơ qua trực tuyến mức độ 3 – Sở Nội vụ như sau:  

(Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thể xem video hướng dẫn cách nộp hồ sơ 

trực tuyến hoặc thực hiện theo các bước hướng dẫn sau) 

* Bước 1: Truy cập trang web cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai 

theo địa chỉ https://dichvucong.dongnai.gov.vn.  

* Bước 2: Chọn vào mục Tạo tài khoản. 

 

Điền các thông tin cá nhân theo yêu cầu, sau đó nhấn nút GHI LẠI. 

* Bước 3: Sau khi tạo tài khoản thành công, Công dân/Doanh nghiệp sẽ 

nhận được thư điện tử được gửi từ hệ thống như sau: 

 

Đăng nhập vào hệ thống với mật khẩu mặc định trong nội dung thư điện tử vừa 

nhận. 

* Bước 4: Chọn dịch vụ công mức độ 3 hoặc dịch vụ công mức độ 4 rồi 

nhấn vào nút Tìm kiếm tại mục THỦ TỤC HÀNH CHÍNH. 

* Bước 5: Chọn thủ tục và nhấn vào nút Đăng ký. 

 



 

 

* Bước 6: Điền đầy đủ thông tin và đính kèm tập tin biểu mẫu rồi nhấn vào 

nút Đăng ký để tiến hành nộp một bộ hồ sơ qua mạng. 

Sau khi đăng ký, Công dân/Doanh nghiệp nhận được thông báo đã đăng 

ký thành công hồ sơ: 

 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa 

triển khai nội dung trên đến các tổ chức hội cấp huyện để biết và thực hiện. 

 Sở Nội vụ thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, các cá nhân có nhu cầu để 

biết và tiện việc liên hệ công tác (nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ 

Phòng Tổ chức chính quyền – Sở Nội vụ, số điện thoại 02513.822535 – 

0983298766  gặp đồng chí Nguyễn Kim Chi để được hướng dẫn thêm). 

          Trân trọng ./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT-TCCQ  
Chi 

 

 

     

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  Tạ Quang Trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Danh sách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực  

Tổ chức phi chính phủ 

 

STT Tên thủ tục hành chính  
Mức độ 

2 

Mức 

độ 3 

1 Thủ tục thành lập Hội   x 

2 Thủ tục phê duyệt Điều lệ hội  x 

3 Thủ tục chia, tách hội; sáp nhập hội; hợp nhất hội x  

4 Thủ tục hội tự giải thể x  

5 Thủ tục đổi tên hội x  

6 Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện  x  

7 Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội  x  

8 Thủ tục cho phép tổ chức đại hội nhiệm kỳ x  

9 Thủ tục cho phép tổ chức đại hội nhiệm kỳ bất thường x  

10 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ  quỹ x  

11 
Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa 

đổi, bổ sung) quỹ 

 
x 

12 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ  x  

13 
Thủ tục công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận 

thành viên Hội đồng quản lý quỹ 

 
x 

14 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ  x 

15 Thủ tục quỹ tự giải thể x  

16 Thủ tục đổi tên Quỹ  x 

17 
Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ 

hoạt động 

x 
 

18  
Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản 

lý quỹ 

x 
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