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    Số: 306 /SLĐTBXH-BTXH Lạng Sơn, ngày 25  tháng 10  năm 2018 
  
V/v thành lập thành lập Cơ sở 
  trợ giúp xã hội ngoài công lập  
          tại huyện Hữu Lũng 

 
    Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

 

 Thực hiện Công văn số 3679/VP-KGVX ngày 17/9/2018 của Văn phòng 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc xem xét các điều kiện cần thiết thành lập Cơ sở trợ 
giúp xã hội ngoài công lập;  

 Căn cứ Tờ trình số 01/TTHV-TTr ngày 04/9/2018 của Trung tâm Hy vọng 
Lộc Bình về việc thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập Trung tâm Hy 
Vọng Hữu Lũng; 

Căn cứ Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy 
định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã 
hội; 

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao 
động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân 
viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội.  

Sau khi thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập Trung tâm hy vọng Hữu Lũng 
của Trung tâm hy vọng Lộc Bình, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Báo 
cáo UBND tỉnh một số nội dung cụ thể như sau: 

Căn cứ khoản 1 Điều 19, Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 
của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các 
cơ sở trợ giúp xã hội, thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có chức năng 
cấp giấy chứng nhận hoạt động của cơ sở BTXH liên huyện khi có đủ các hồ sơ 
theo yêu cầu.  

Căn cứ  Điều 15. “Hồ sơ đăng ký thành lập” theo của Nghị định số 
103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, 
hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội gồm: 

- Tờ khai đăng ký thành lập theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định số 103/2016/NĐ-CP. 

- Phương án thành lập cơ sở. 

- Dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở theo Mẫu số 03b tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP. 

- Bản sao có chứng thực đối với giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở hoặc hợp đồng cho thuê, mượn đất đai, cơ sở vật chât và tài 
sản gắn liền với đất phục vụ cho hoạt động của cơ sở. 



- Phiếu lý lịch tư pháp của các sáng lập viên. 

- Bản sao các giấy tờ sau: 

+ Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân. Đối với sáng 
lập viên là cá nhân nước ngoài, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác 
của sáng lập viên. 

+ Quyết định thành lập hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn 
bản ủy quyền; thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ 
chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của 
tổ chức. Đối với sáng lập viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao quyết định thành 
lập hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự. 

Đối chiếu với quy định trên thì đơn vị còn thiếu một số loại giấy tờ:   

+ Quy chế thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội Hy Vọng Hữu Lũng. 
+ Phiếu lý lịch tư pháp của các sáng lập viên 
+ Bản sao sử dụng đất. 
Ngày 08/10/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành 

Công văn số 277/SLĐTBXH-BTXH về việc đề nghị Giám đốc Trung tâm Hy 
vọng Lộc Bình hoàn thiện hồ sơ còn thiếu theo quy định. Đến nay Trung tâm đã 
bổ sung thêm Quy chế thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội Hy Vọng Hữu Lũng, còn 
thiếu Phiếu lý lịch tư pháp của các sáng lập viên, Bản sao sử dụng đất. Tuy 
nhiên địa điểm đặt Trung tâm tại trường THPT Dân lập Hữu Lũng thuộc sự quản 
lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.  

Để đảm bảo kịp thời các thủ để tục cấp phép thành Lập Trung tâm Hy 
vọng Hữu Lũng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kính trình UBND tỉnh 
chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét tiến hành các thủ tục về đất và cơ sở vật 
chất và tài sản gắn liền trên đất tại trường THPT Dân lập Hữu Lũng cụ thể: 

- Cho Trung tâm mượn địa điểm; 
- Cho Trung tâm thuê địa điểm; 
- Giao cho Trung tâm hy vọng Hữu Lũng quản lý. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kính trình UBND tỉnh Lạng Sơn 
xem xét cho ý kiến chỉ đạo để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện 
các thủ tục cấp phép kịp thời./. 

 
Nơi nhận:                                                                    
- Như trên; 
- Lãnh đạo sở;                                                       
- C, PCVP Sở LĐTBXH; 
- Lưu VT, BTXH. 

  GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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