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Phú Thọ, ngày 3  tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ

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 địa 
phương 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; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 
chính; 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-CP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 252/TTr - SNgV ngày 
01/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính bị hủy 
bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ (Chi tiết tại Danh mục 
kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.
Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông gỡ bỏ các dữ 

liệu thủ tục hành chính bị hủy bỏ được công bố tại Điều 1 Quyết định này trên Cổng 
Dịch vụ công, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Hủy bỏ nội dung chi tiết các bộ phận tạo thành 02 (hai) thủ tục hành chính lĩnh 

vực Lãnh sự - Việt kiều được công bố tại Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 
16/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (Thủ tục: số 03 và số 04 Phần I, Phụ 
lục kèm theo Quyết định). 

Bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết 02 (hai) thủ tục hành chính lĩnh vực Lãnh sự 
- Việt kiều được phê duyệt tại Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của 



Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (Quy trình: số 02 và số 03, Phụ lục kèm theo Quyết 
định).

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Ngoại vụ, Thông tin 
và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; các tổ chức và cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Quang



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ 
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH PHÚ THỌ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1441/QĐ-UBND ngày 3   tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

TTHC: Thủ tục hành chính;
VBQPPL: Văn bản quy phạm pháp luật.

TT Mã hồ sơ
TTHC

Tên 
TTHC

Tên VBQPPL quy định nội dung
bãi bỏ, hủy bỏ TTHC Lý do hủy bỏ

I Lĩnh vực Lãnh sự - Việt kiều

1 2020.LS
VK.01

Cấp 
visa, gia 
hạn visa

1. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của 
người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014;
2. Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Nhập 
cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước 
ngoài tại Việt Nam năm 2019;
3. Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 
của Bộ trưởng Bộ Công an quy định mẫu Giấy tờ liên 
quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người 
nước ngoài tại Việt Nam.
4. Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 
2015;
5. Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban 
hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;
6. Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của 
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

Theo quy định tại Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của 
người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung 
năm 2019): thẩm quyền cấp, gia hạn thị thực (Visa) đối với người 
nước ngoài nhập cảnh theo diện được mời, bảo lãnh và không thuộc 
nhóm đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 Luật này, 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ 
Công an và hoạt động xét duyệt, đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
– Bộ Công an cấp thị thực cho người nước ngoài của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân mời, bảo lãnh không quy định chi tiết là một TTHC 
hoặc giao quy định chi tiết là một TTHC trong Luật nêu trên. 

2 2020.LS
VK.03

Xuất 
cảnh

1. Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 
2015;
2. Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban 
hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;
3. Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của 
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

Trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu điều kiện của cơ quan 
nhà nước, người có thẩm quyền giải quyết hoạt động xuất cảnh cho 
cán bộ, đảng viên đi nước ngoài được quy định  chi tiết tại Quyết 
định số 05 – QĐ/TU ngày 18/4/2022 của Tỉnh ủy Phú Thọ về quản lý 
và xét duyệt cán bộ, đảng viên đi nước ngoài. Theo quy định Luật 
Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã được sửa đổi, 
bổ sung năm 2020) và Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 
của Chỉnh phủ (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2013 và năm 2017) 



nội dung quy định nêu trên không được xác định là một TTHC.


