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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH THANH HÓA 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2020  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

 
 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

 

Stt 

Tên thủ tục hành chính 

(Mã hồ sơ TTHC trên 

Cổng DVCQG) 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

 (nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực: Hội nghị, hội thảo quốc tế 

1 Thủ tục cho phép tổ chức 

hội nghị, hội thảo quốc tế 

thuộc thẩm quyền cho phép 

của Thủ tướng Chính phủ. 

(2.002311.000.00.00.H56) 

Không quy định 

(Thời hạn giải quyết theo 

thực tế là 40 ngày làm việc) 

 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Ngoại vụ tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Thanh Hóa (Số 

28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, 

thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa). 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn 

 

Không 

 

- Quyết định số 

06/2020/QĐ-TTg 

ngày 21/02/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ 

về tổ chức và quản lý 

hội nghị, hội thảo 

quốc tế tại Việt Nam; 

- Căn cứ công văn số 

825/BNG-CNV ngày 

16/3/2020 của Bộ 

Ngoại giao về đính 

chính Quyết định số 

06/2020/QĐ-TTg. 

 

2 Thủ tục cho phép tổ chức 

hội nghị, hội thảo quốc tế 

không thuộc thẩm quyền 

cho phép của Thủ tướng 

Chính phủ. 

(2.002312.000.00.00.H56) 

Không quy định 

(Thời hạn giải quyết theo 

thực tế là 30 ngày làm việc) 

3 Thủ tục cho chủ trương 

đăng cai tổ chức hội nghị, 

hội thảo quốc tế thuộc thẩm 

quyền cho phép của Thủ 

tướng Chính phủ. 

(2.002313.000.00.00.H56) 

Không quy định 

(Thời hạn giải quyết theo 

thực tế là 40 ngày làm việc) 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-quyet-dinh-cong-bo-chi-tiet.html?ma_quyet_dinh=14513#popupChitietTTHC
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-quyet-dinh-cong-bo-chi-tiet.html?ma_quyet_dinh=14513#popupChitietTTHC
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-quyet-dinh-cong-bo-chi-tiet.html?ma_quyet_dinh=14513#popupChitietTTHC
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-quyet-dinh-cong-bo-chi-tiet.html?ma_quyet_dinh=14513#popupChitietTTHC
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4 Thủ tục cho chủ trương 

đăng cai tổ chức hội nghị, 

hội thảo quốc tế không 

thuộc thẩm quyền cho phép 

của Thủ tướng Chính phủ. 

(2.002314.000.00.00.H56) 

 

Không quy định 

(Thời hạn giải quyết theo 

thực tế là 30 ngày làm việc) 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Ngoại vụ tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Thanh Hóa (Số 

28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, 

thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa). 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn 

 

Không 

 

- Quyết định số 

06/2020/QĐ-TTg 

ngày 21/02/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ 

về tổ chức và quản lý 

hội nghị, hội thảo 

quốc tế tại Việt Nam; 

- Căn cứ Công văn số 

825/BNG-CNV ngày 

16/3/2020 của Bộ 

Ngoại giao về đính 

chính Quyết định số 

06/2020/QĐ-TTg. 

 

 II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

Bãi bỏ 01/07 thủ tục hành chính lĩnh vực Lãnh sự tại Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 17/8/2011 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa. 

Stt Mã số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định nội dung bãi bỏ TTHC 

Lĩnh vực: Lãnh sự 

1 THA-289713 Cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế 

Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo 

quốc tế tại Việt Nam. 

 




