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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:            /QĐ-UBND Ninh Bình, ngày         tháng       năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thẩm quyền giải quyết  

của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị  

định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thẩm 

quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (có quy trình 

nội bộ kèm theo).  

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm lập Danh sách đăng ký tài 

khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý 

công việc quy định tại quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Sở 

Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời tổ chức thực 

hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu và hướng dẫn về tình hình tiếp nhận, giải quyết 

hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin 

một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.  
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 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Trung tâm tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, VP11, VP4. 
     MT11/2019/QT 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Tống Quang Thìn 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG  

QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA  

UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH  

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /       /2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình) 

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 

Mục 1: Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 

1. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271833 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu Phụ 

lục I-1 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT). 

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá 

nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/TW/Lists/ThanhPhanHoSo/Attachments/206268/Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20I-1.docx
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/TW/Lists/ThanhPhanHoSo/Attachments/206268/Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20I-1.docx
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- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong 

trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở 

chuyển đổi từ Hộ kinh doanh. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

   02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  04 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế. 
   02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 

Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả trên hệ 

thống mạng ĐKKD quốc gia cho phòng ĐKKD 
08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định.    02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 

 



5 

 

 

 * Trường hợp hồ sơ quá hạn xử lý, Trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn xử lý cơ quan giải quyết TTHC ban 

hành Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả chuyển sang Bộ phận TN&TKQ để gửi cho tổ chức, cá nhân. 

- Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi 

cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. 

- Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này. 

1 BIỂU MẪU (Các biểu mẫu sử dụng trong quá trình thực hiện TTHC) 

Ghi chú: Các mẫu 01,02,03,04,05,06 áp dụng theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng chính phủ.  

 Mẫu 01 Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

 Mẫu 02 Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ 

 Mẫu 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

 Mẫu 04 Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả 

 Mẫu 05 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 

 Mẫu 06 Sổ theo dõi hồ sơ 

2 HỒ SƠ LƯU 

Hồ sơ lưu trữ gồm thành phần ở Mục 2.3 và Kết quả thủ tục hành chính được lưu tại Phòng chuyên môn xử lý Hồ sơ trong thời gian 02 năm. 

Sau đó, chuyển hồ sơ về phòng Lưu trữ của cơ quan để lưu trữ theo quy định hiện hành. 
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2. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271834 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu Phụ 

lục I-2 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT). 

 - Điều lệ công ty (phải có họ, tên và chữ ký của chủ sở 

hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp 

luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức). 

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá 

nhân của người đại diện theo ủy quyền nếu công ty tổ 

chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc 

hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Trường hợp 

công ty tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành 

viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/TW/Lists/ThanhPhanHoSo/Attachments/206268/Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20I-1.docx
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/TW/Lists/ThanhPhanHoSo/Attachments/206268/Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20I-1.docx
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viên, hồ sơ gồm Danh sách người đại diện theo ủy 

quyền và Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng 

thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền. 

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: a) Một trong các 

giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối 

với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân b) Quyết 

định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu 

công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ 

chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); 

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp 

doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước 

ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. 

- Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được 

ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ 

chức. 

- Bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trường hợp 

thành lập tổ chức tín dụng. 

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong 

trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở 

chuyển đổi từ hộ kinh doanh. 
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Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

   02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  04 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế. 

   02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 

Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả trên hệ 

thống mạng ĐKKD quốc gia cho phòng ĐKKD 

08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định.    02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 

 

 

 

  



9 

 

3. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271835 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 

Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu Phụ 

lục I-3 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT). 

 - Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham 

gia thành lập doanh nghiệp). 

 - Danh sách thành viên có đầy đủ chữ ký (theo mẫu 

Phụ lục I-6 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT) 

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: a) Một trong các 

giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người 

thành lập doanh nghiệp là cá nhân; b) Quyết định 

thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ 

chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/TW/Lists/ThanhPhanHoSo/Attachments/206268/Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20I-1.docx
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/TW/Lists/ThanhPhanHoSo/Attachments/206268/Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20I-1.docx
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/TW/Lists/ThanhPhanHoSo/Attachments/206268/Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20I-1.docx
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và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp 

người thành lập doanh nghiệp là tổ chức; c) Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh 

nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà 

đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn 

bản hướng dẫn thi hành. 

- Bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trường hợp 

thành lập tổ chức tín dụng. 

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong 

trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở 

chuyển đổi từ hộ kinh doanh. 

Bước 2 

 

 

 

 

Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  04 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 
Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế. 

   02 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 4 
Cơ quan 

thuế 

Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả trên hệ 

thống mạng ĐKKD quốc gia cho phòng ĐKKD 

08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 
Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định.    02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 

Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 

Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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4. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thành lập công ty cổ phần 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271884 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu Phụ 

lục I-4 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT). 

 - Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham 

gia thành lập doanh nghiệp). 

- Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư 

nước ngoài. Danh sách người đại diện theo ủy quyền 

đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức có đầy đủ chữ 

ký (theo mẫu Phụ lục I-10, Phụ lục I-7, Phụ lục I-8 

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT) 

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: a) Một trong các 

giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người 

thành lập doanh nghiệp là cá nhân; b) Quyết định 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/TW/Lists/ThanhPhanHoSo/Attachments/206268/Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20I-1.docx
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/TW/Lists/ThanhPhanHoSo/Attachments/206268/Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20I-1.docx
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/TW/Lists/ThanhPhanHoSo/Attachments/206268/Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20I-1.docx
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thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ 

chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền 

và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp 

người thành lập doanh nghiệp là tổ chức; c) Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh 

nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà 

đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn 

bản hướng dẫn thi hành. 

- Bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trường hợp 

thành lập tổ chức tín dụng. 

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong 

trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở 

chuyển đổi từ hộ kinh doanh. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

   02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  04 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 



14 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế. 

   02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 
Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả trên hệ 

thống mạng ĐKKD quốc gia cho phòng ĐKKD 

08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định.    02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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5. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thành lập công ty hợp danh 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271885 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu Phụ 

lục I-5 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT). 

 - Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của các thành viên 

hợp danh). 

- Danh sách thành viên có đầy đủ chữ ký (theo mẫu 

Phụ lục I-9 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT). 

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: a) Một trong các 

giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người 

thành lập doanh nghiệp là cá nhân; b) Quyết định 

thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ 

chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền 

và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp 

người thành lập doanh nghiệp là tổ chức; c) Giấy 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/TW/Lists/ThanhPhanHoSo/Attachments/206268/Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20I-1.docx
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/TW/Lists/ThanhPhanHoSo/Attachments/206268/Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20I-1.docx
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chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh 

nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà 

đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn 

bản hướng dẫn thi hành. 

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong 

trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở 

chuyển đổi từ hộ kinh doanh. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

   02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  04 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế. 

   02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 

Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả trên hệ 

thống mạng ĐKKD quốc gia cho phòng ĐKKD 

08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định.    02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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6. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công 

ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271886 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

(theo mẫu Phụ lục II-1 Thông tư 02/2019/TT-

BKHĐT). 

 - Quyết định về việc thay đổi. 

 - Bản sao hợp lệ biên bản họp (đối với công ty cổ phần, 

công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp 

danh). 

- Danh sách thành viên/ Danh sách cổ đông/ Danh sách 

người đại diện theo ủy quyền (nếu cần). 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

   02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  04 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế. 

   02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 
Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả trên hệ 

thống mạng ĐKKD quốc gia cho phòng ĐKKD 

08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét và quyết định.    02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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7. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ 

phần, công ty hợp danh) 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271887 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 
 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

(theo mẫu Phụ lục II-1 Thông tư 02/2019/TT-

BKHĐT). 

 - Quyết định về việc thay đổi. 

 - Bản sao hợp lệ biên bản họp (đối với công ty cổ phần, 

công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp 

danh). 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

   02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 
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 Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

12 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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8. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271888 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

(Phụ lục II-1 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT). 

 - Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục I-9, 

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT). 

 - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá 

nhân của thành viên hợp danh mới. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/TW/Lists/ThanhPhanHoSo/Attachments/206268/Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20I-1.docx


23 

 

 Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  12 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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9. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ 

phần 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271889 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật 

(Phụ lục II-2, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT). 

 - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá 

nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo 

pháp luật của công ty. 

 - Quyết định. 

 - Bản sao hợp lệ biên bản họp (đối với công ty cổ phần, 

công ty TNHH hai thành viên trở lên). 

 - Hoặc Bản sao hợp lệ quyết định chỉ định người đại 

diện tổ chức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam (đối với tổ chức tín dụng). 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  12 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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10. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, 

công ty hợp danh) 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271890 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

(Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT). 

 - Danh sách thành viên (trường hợp công ty TNHH, 

công ty hợp danh thay đổi tỷ lệ vốn góp). 

 - Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp (đối với 

công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên 

thay đổi vốn điều lệ). 

 - Quyết định của chủ sở hữu công ty (đối với công ty 

TNHH một thành viên thay đổi vốn điều lệ). 

 - Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về 

việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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tư nước ngoài (đối với trường hợp quy định tại Khoản 

1 Điều 26 Luật Đầu tư). 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  12 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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11. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271891 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

(Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT). 

 - Danh sách thành viên. 

 - Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp. 

 - Hoặc Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa 

kế hợp pháp của người thừa kế (Trường hợp thay đổi 

thành viên do thừa kế). 

 - Hoặc Hợp đồng tặng cho phần vốn góp (Trường hợp 

đăng ký thay đổi thành viên do tặng cho phần vốn 

góp). 

 - Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực 

cá nhân hợp pháp quy định tại Điều 10 Nghị định số 

78/2015/NĐ-CP của thành viên mới/ người thừa kế/ 

người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền 

tương ứng. 

 - Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về 

việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu 

tư nước ngoài (đối với trường hợp quy định tại Khoản 

1 Điều 26 Luật Đầu tư). 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  12 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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12. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với trường 

hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271892 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên (Phụ lục II-4, Thông tư số 

02/2019/TT-BKHĐT). 

 - Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực 

cá nhân của người nhận chuyển nhượng trong trường 

hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản 

sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc giấy tờ tương đương khác trong trường hợp 

người nhận chuyển nhượng là tổ chức. 

 - Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-

10, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) và bản sao hợp 

lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền của 

chủ sở hữu cho người được ủy quyền. 

 - Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty. 

 - Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các giấy tờ 

chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn. 

 - Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về 

việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu 

tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 

1 Điều 26 Luật Đầu tư. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  12 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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13. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định 

của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271893 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên (Phụ lục II-4, Thông tư số 

02/2019/TT-BKHĐT). 

 - Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực 

cá nhân của chủ sở hữu mới là cá nhân hoặc bản sao 

hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

giấy tờ tương đương khác trong trường hợp chủ sở hữu 

mới là tổ chức. 

 - Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-

10, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) và bản sao hợp 

lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền của 

chủ sở hữu cho người được ủy quyền. 

 - Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty. 

 - Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thay 

đổi chủ sở hữu công ty. 

 - Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về 

việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu 

tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 

1 Điều 26 Luật Đầu tư. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  12 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 

 

14. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271894 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 
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Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên (Phụ lục II-4, Thông tư số 

02/2019/TT-BKHĐT). 

 - Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty. 

 - Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực 

cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 

78/2015/NĐ-CP của chủ sở hữu mới. 

 - Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp 

pháp của người được thừa kế. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

  12 giờ Mẫu 05, 02, 04 
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- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

- Trình Trưởng phòng. 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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15. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do có nhiều hơn 

một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại 

hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271895 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên 

trở lên (Phụ lục I-3, Thông tư số 02/2019/TT-

BKHĐT). 

 - Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty chuyển đổi. 

 - Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên 

trở lên. 

 - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá 

nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-

CP của các thành viên đối với trường hợp thành viên 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với 

trường hợp thành viên là tổ chức. 

 - Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp 

pháp của các tổ chức, cá nhân được thừa kế. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  12 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 
Trưởng phòng xem xét, quyết định. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 
Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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16. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn 

bộ phần vốn góp 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271896 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên (Phụ lục II-4, Thông tư số 

02/2019/TT-BKHĐT). 

 - Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty. 

 - Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực 

cá nhân của người nhận chuyển nhượng trong trường 

hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản 

sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc giấy tờ tương đương khác trong trường hợp 

người nhận chuyển nhượng là tổ chức;  

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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 - Danh sách người đại diện theo ủy quyền, bản sao hợp 

lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của 

người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền của 

chủ sở hữu cho người được ủy quyền. 

 - Hợp đồng tặng cho phần vốn góp. 

 - Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về 

việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu 

tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 

1 Điều 26 Luật Đầu tư. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  12 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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17. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chuyển 

nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân 

hoặc tổ chức khác 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271897 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên 

trở lên (Phụ lục I-3, Thông tư số 02/2019/TT-

BKHĐT). 

 - Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty chuyển đổi. 

 - Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên 

trở lên. 

 - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá 

nhân của các thành viên đối với trường hợp thành viên 

là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với 

trường hợp thành viên là tổ chức. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 
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 - Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh 

hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho 

đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, 

tặng cho một phần vốn điều lệ cho cá nhân hoặc tổ 

chức khác. 

 - Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động 

thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động 

thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  12 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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18. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, 

chủ doanh nghiệp chết, mất tích 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271898 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (Phụ 

lục II-3, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT). 

- Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực 

cá nhân của người mua, người được tặng cho doanh 

nghiệp tư nhân, người thừa kế. 

- Hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho doanh nghiệp 

hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển 

nhượng đối với trường hợp bán, tặng cho doanh 

nghiệp tư nhân; hoặc Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận 

quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế. 

 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  12 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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19. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy 

chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271899 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký 

doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo 

Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục II-

18, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT). 

 - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế. 

 - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 
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 Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  12 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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20. Tên thủ tục hành chính:  Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công 

ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271900 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

(Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT). 

 - Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội 

đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên/ Quyết định và bản sao hợp lệ 

biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công 

ty cổ phần/ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp 

của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; 

Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, 

thay đổi ngành, nghề kinh doanh. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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 - Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, 

Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị 

pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, 

doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy 

chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận 

đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin 

đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  12 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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21. Tên thủ tục hành chính:  Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271901 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

(Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT). 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  12 giờ Mẫu 05, 02, 04 
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Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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22. Tên thủ tục hành chính:  Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271902 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

(Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT). 

 - Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, 

Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị 

pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, 

doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy 

chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận 

đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin 

đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. 

  

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  12 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Trung Tâm 

PVHCC 
- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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23. Tên thủ tục hành chính:  Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271903 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

(Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT). 

 - Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại 

hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông là nhà đầu 

tư nước ngoài. 

 - Danh sách các cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài khi 

đã thay đổi. 

 - Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ 

chứng minh việc hoàn tất chuyển nhượng. 

 - Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc giấy tờ 

tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy 

tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy 

quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với cổ 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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đông nước ngoài nhận chuyển nhượng là tổ chức hoặc 

bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu 

hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông 

nước ngoài nhận chuyển nhượng là cá nhân. 

 -  Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về 

việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu 

tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư. 

 - Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, 

Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị 

pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, 

doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy 

chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận 

đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin 

đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  12 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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24. Tên thủ tục hành chính:  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271904 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

(Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT). 

 - Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, 

Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị 

pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, 

doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy 

chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận 

đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin 

đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. 

  

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  04 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 

Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả trên hệ 

thống mạng ĐKKD quốc gia cho phòng ĐKKD 

08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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25. Tên thủ tục hành chính:  Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo uỷ 

quyền (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271905 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

(Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT). 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  12 giờ Mẫu 05, 02, 04 
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Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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26. Tên thủ tục hành chính:  Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công 

ty cổ phần, công ty hợp danh) 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271906 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:   

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 

(Phụ lục II-25, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT). 

 Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

 Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

 Mẫu 05, 02, 04 
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Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định.  Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Thông báo cho Trung 

tâm PVHHC về việc thông tin đã được đăng tải 

trên Cổng thông tin quốc gia về ĐKDN. 

 Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công thông báo cho tổ chức, cá nhân và kết 

thúc trên phần mềm. 

 Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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27. Tên thủ tục hành chính:  Thông báo sử dụng, thay đổi, huỷ mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, 

công ty cổ phần, công ty hợp danh) 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271907 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:      

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 
 - Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh 

nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện (Phụ lục II-8, 

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT). 

 - Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng 

con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại 

diện (Phụ lục II-9, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) 

đối với trường hợp thay đổi mẫu con dấu/số lượng con 

dấu; Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh 

nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện (Phụ lục II-10, 

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) đối với trường hợp 

huỷ mẫu con dấu. 

 - Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, 

Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị 

 Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, 

doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy 

chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận 

đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin 

đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. 

 - Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện hoạt động theo 

Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị 

pháp lý tương đương do cơ quan đăng ký đầu tư cấp 

thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm 

theo:Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký 

hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 

điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo 

Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư quy định tại 

Phụ lục II-19 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT; bản 

sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ 

Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

 Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

 Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định.  Mẫu 05; 04 
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Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Thông báo cho Bộ phận 

Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành chính công 

về việc thông tin đã được đăng tải trên Cổng thông 

tin quốc gia về ĐKDN. 

 Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công thông báo cho tổ chức, cá nhân và kết 

thúc trên phần mềm. 

 Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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28. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư 

nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271908 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-

11, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT). 

 - Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp về việc 

thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện. 

 - Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu 

chi nhánh, văn phòng đại diện. 

 - Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người 

đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện. 

 - Trường hợp doanh nghiệp là tổ chức tín dụng thuộc 

loại hình công ty trách nhiệm hoặc công ty cổ phần, 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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khi đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện 

ở trong nước thì hồ sơ phải có Bản sao hợp lệ giấy 

phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  04 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 

Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả trên hệ 

thống mạng ĐKKD quốc gia cho phòng ĐKKD 

08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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29. Tên thủ tục hành chính:  Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, 

công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271909 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện 

ở nước ngoài  (Phụ lục II-12, Thông tư số 02/2019/TT-

BKHĐT). 

 - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương 

đương. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 
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Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  12 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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30. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo 

Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271910 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-

11, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT). 

- Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký 

hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 

điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo 

Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục II-

19, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT). 

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp về việc 

thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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 - Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu 

chi nhánh, văn phòng đại diện. 

 - Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người 

đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  04 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 

Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả trên hệ 

thống mạng ĐKKD quốc gia cho phòng ĐKKD 

08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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31. Tên thủ tục hành chính:  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung 

đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện 

do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271911 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký 

hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 

điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo 

Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục II-

19, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT). 

 - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng 

đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp. 

 - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  12 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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32. Tên thủ tục hành chính:  Thông báo lập địa điểm kinh doanh  (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công 

ty cổ phần, công ty hợp danh) 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271912 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-

11, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT). 

 - Trường hợp doanh nghiệp là tổ chức tín dụng thuộc 

loại hình công ty trách nhiệm hoặc công ty cổ phần, 

khi lập địa điểm kinh doanh thì hồ sơ phải có Bản sao 

hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam. 

  

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  04 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 
Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả trên hệ 

thống mạng ĐKKD quốc gia cho phòng ĐKKD 

08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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33. Tên thủ tục hành chính:  Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu 

tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271913 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-

11, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT). 

 * Trường hợp doanh nghiệp đề nghị được cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh thay thế cho 

nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận 

đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư 

cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, 

doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở. Hồ 

sơ gồm: 

 - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng 

đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp. 

 - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế. 

 - Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký 

hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 

điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo 

Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục II-

19, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT). 

 * Trường hợp doanh nghiệp là tổ chức tín dụng thuộc 

loại hình công ty trách nhiệm hoặc công ty cổ phần, 

khi lập địa điểm kinh doanh thì hồ sơ phải có Bản sao 

hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  04 giờ Mẫu 05, 02, 04 
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Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 
Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả trên hệ 

thống mạng ĐKKD quốc gia cho phòng ĐKKD 

08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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34. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271914 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt 

động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh (Phụ lục II-11, Thông tư số 02/2019/TT-

BKHĐT). 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 
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Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  04 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế (nếu cần). 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 
Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả trên hệ 

thống mạng ĐKKD quốc gia cho phòng ĐKKD 

(nếu cần). 

08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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35. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh 

nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271915 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt 

động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh (Phụ lục II-13, Thông tư số 02/2019/TT-

BKHĐT). 

 - Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký 

hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 

điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo 

Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục II-

19, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT). 

 - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao 

hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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(trường hợp chi nhánh hoạt động theo Giấy chứng 

nhận đầu tư). 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  04 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế (nếu cần). 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 
Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả trên hệ 

thống mạng ĐKKD quốc gia cho phòng ĐKKD 

(nếu cần). 

08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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36. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động 

theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271916 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt 

động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh (Phụ lục II-13, Thông tư số 02/2019/TT-

BKHĐT). 

 - Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký 

hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 

điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo 

Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục II-

19, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT). 

 - Đối với trường hợp chi nhánh hoạt động theo Giấy 

chứng nhận đầu tư, ngoài các giấy tờ nêu trên, kèm 

theo hồ sơ phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký 

thuế của chi nhánh. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  04 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế (nếu cần). 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 
Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả trên hệ 

thống mạng ĐKKD quốc gia cho phòng ĐKKD 

(nếu cần). 

08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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37. Tên thủ tục hành chính:  Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần 

đại chúng 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271917 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 -  Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ  (Phụ 

lục II-7, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT). 

 - Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ 

phần riêng lẻ. 

 - Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đã được Đại 

hội đồng cổ đông thông qua (nếu có). 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 
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Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  12 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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38. Tên thủ tục hành chính:  Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền 

của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần) 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271918 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng 

ký doanh nghiệp (Phụ lục II-5, Thông tư số 

02/2019/TT-BKHĐT). 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  12 giờ Mẫu 05, 02, 04 
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Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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39. Tên thủ tục hành chính:  Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271919 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân 

(Phụ lục II-6, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT). 

 - Bản sao Hợp đồng cho thuê có công chứng. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  12 giờ Mẫu 05, 02, 04 
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Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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40. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc chia doanh nghiệp 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271920 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Nghị quyết chia công ty. 

 - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị 

chia. 

 - Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên của (các) công ty mới. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 
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Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  04 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 
Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả trên hệ 

thống mạng ĐKKD quốc gia cho phòng ĐKKD 

08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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41. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh 

nghiệp 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271921 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Nghị quyết chia công ty. 

- Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên về 

việc chia công ty. 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị 

chia. 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên trở lên cho (các) công ty mới. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  04 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 
Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả trên hệ 

thống mạng ĐKKD quốc gia cho phòng ĐKKD 

08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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42. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệp 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271922 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Nghị quyết chia công ty. 

- Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ 

đông về việc chia công ty. 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị 

chia. 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần 

đối với (các) công ty mới. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 
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Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  04 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 
Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả trên hệ 

thống mạng ĐKKD quốc gia cho phòng ĐKKD 

08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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43. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc tách doanh nghiệp 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271923 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Nghị quyết tách công ty. 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị 

tách. 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên của (các) công ty được 

tách. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 
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Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  04 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 
Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả trên hệ 

thống mạng ĐKKD quốc gia cho phòng ĐKKD 

08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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44. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc tách doanh 

nghiệp 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271924 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Nghị quyết tách công ty. 

- Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên 

về việc tách công ty. 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị 

tách. 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên của công ty 

được tách. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 



99 

 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  04 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 
Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả trên hệ 

thống mạng ĐKKD quốc gia cho phòng ĐKKD 

08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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45. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271925 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Nghị quyết tách công ty. 

- Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ 

đông về việc tách công ty. 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị 

tách. 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 

của công ty được tách. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 
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Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  04 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 
Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả trên hệ 

thống mạng ĐKKD quốc gia cho phòng ĐKKD 

08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 

 

 

 

  



102 

 

46. Tên thủ tục hành chính:  Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh) 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271926 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Hợp đồng hợp nhất công ty. 

- Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng hợp 

nhất của các công ty bị hợp nhất. 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của các công 

ty bị hợp nhất. 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp nhất 

được thành lập. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 
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Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  04 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 
Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả trên hệ 

thống mạng ĐKKD quốc gia cho phòng ĐKKD 

08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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47. Tên thủ tục hành chính:  Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh) 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271927 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Hợp đồng sáp nhập. 

- Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp 

nhập của các công ty nhận sáp nhập. 

- Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp 

nhập của các công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công 

ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 

65% vốn điều lệ hoặc cổ phần có quyền biểu quyết của 

công ty bị sáp nhập. 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty 

bị sáp nhập. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh 

nghiệp tương ứng với các nội dung thay đổi của công 

ty nhận sáp nhập sau khi sáp nhập doanh nghiệp. 

- Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng 

ký doanh nghiệp. 

- Trường hợp công ty nhận sáp nhập có những thông 

tin thay đổi so với trước khi nhận sáp nhập mà thuộc 

các trường hợp phải đăng ký thay đổi hoặc thông báo 

thay đổi, hồ sơ phải có thêm mẫu đơn, mẫu tờ khai 

tương ứng với từng trường hợp thay đổi. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  12 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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48. Tên thủ tục hành chính:  Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271928 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần. 

- Điều lệ công ty chuyển đổi. 

- Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định 

và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành 

viên về việc chuyển đổi công ty. 

- Danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là 

nhà đầu tư nước ngoài và bản sao hợp lệ các giấy tờ 

theo quy định tại Khoản 4 Điều 23 Luật Doanh nghiệp. 

- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các 

giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc 

thỏa thuận góp vốn đầu tư. 

 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  12 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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49. Tên thủ tục hành chính:  Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271929 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên. 

- Điều lệ công ty chuyển đổi. 

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển 

đổi công ty. 

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá 

nhân của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức 

quản lý theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật 

Doanh nghiệp. 

- Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao 

hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của 

từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh 

nghiệp. 

- Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được 

ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ 

chức. 

- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các 

giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc 

thỏa thuận góp vốn đầu tư. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

24 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 08 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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50. Tên thủ tục hành chính:  Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271930 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên 

trở lên. 

- Điều lệ công ty chuyển đổi. 

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển 

đổi công ty. 

- Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ các giấy tờ 

theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 Luật Doanh nghiệp. 

- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các 

giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc 

thỏa thuận góp vốn đầu tư. 

 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

24 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 08 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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51. Tên thủ tục hành chính:  Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271931 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn. 

- Điều lệ công ty chuyển đổi. 

- Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả 

nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động 

hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý.  

- Danh sách thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi 

thành công ty TNHH hai thành viên trở lên). 

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá 

nhân của các thành viên công ty đối với trường hợp 

thành viên là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác 

đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về 

việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của 

mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của 

doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ 

khi đến hạn. 

- Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa 

thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được 

chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó.  

- Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc 

thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành 

viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao 

động hiện có của doanh nghiệp tư nhân. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

24 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 08 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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52. Tên thủ tục hành chính:  Thông báo tạm ngừng kinh doanh 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271932 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục 

kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh 

nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh (Phụ lục II-21 Thông tư số 02/2019/TT-

BKHĐT). 

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp. 

- Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, 

Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị 

pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, 

doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy 

chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận 

đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  04 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 
Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả trên hệ 

thống mạng ĐKKD quốc gia cho phòng ĐKKD 

08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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53. Tên thủ tục hành chính:  Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271933 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục 

kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh 

nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh (Phụ lục II-21 Thông tư số 02/2019/TT-

BKHĐT). 

- Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, 

Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị 

pháp lý tương đương thì ngoài giấy tờ nêu trên, doanh 

nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận 

đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; 

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký 

doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 

02/2019/TT-BKHĐT. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  12 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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54. Tên thủ tục hành chính:  Giải thể doanh nghiệp 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271934 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp. 

- Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ 

nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các 

khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, 

người lao động sau khi quyết định giải thể doanh 

nghiệp (nếu có). 

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp . 

- Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc 

giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, 

Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị 

pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy 

chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận 

đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin 

đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

10 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 
Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả trên hệ 

thống mạng ĐKKD quốc gia cho phòng ĐKKD 
16 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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55. Tên thủ tục hành chính:  Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271935 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Quyết định giải thể. 

- Bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực. 

- Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ 

nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các 

khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, 

người lao động sau khi quyết định giải thể doanh 

nghiệp (nếu có). 

- Phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có 

quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc 

giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

10 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 
Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả trên hệ 

thống mạng ĐKKD quốc gia cho phòng ĐKKD 

16 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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56. Tên thủ tục hành chính:  Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271936 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn 

phòng đại diện/địa điểm kinh doanh. 

-  Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt 

động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc quyết định 

thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. 

- Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả 

nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã 

hội. 

- Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng 

hiện hành của người lao động. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, 

văn phòng đại diện. 

- Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).  

- Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký 

hoạt động quy định tại Phụ lục II-19 Thông tư số 

02/2019/TT-BKHĐT (trường hợp chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh 

nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận 

đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương 

đương). 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao 

hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh 

(trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh 

được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư 

hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương). 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

10 giờ Mẫu 05, 02, 04 
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Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 
Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả trên hệ 

thống mạng ĐKKD quốc gia cho phòng ĐKKD 

16 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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57. Tên thủ tục hành chính:  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271937 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 -  Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi 

nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký 

địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-20, Thông tư số 

02/2019/TT-BKHĐT). 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 
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Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  12 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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58. Tên thủ tục hành chính:  Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

và đăng ký thuế sang Giấy CNĐKDN nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271938 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. 

 - Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 

Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Bản 

chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng 

ký thuế. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  12 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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59. Tên thủ tục hành chính:  Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271939 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc 

thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh. 

 - Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh 

nghiệp do chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp. 

  

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

   02 giờ Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  04 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế (nếu cần). 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 
Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả trên hệ 

thống mạng ĐKKD quốc gia cho phòng ĐKKD 

(nếu cần). 

08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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60. Tên thủ tục hành chính:  Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271940 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng 

ký doanh nghiệp (Phụ lục II-5 Thông tư số 

02/2019/TT-BKHĐT). 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

   02 giờ Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

04 giờ Mẫu 05, 02, 04 
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Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế (nếu cần). 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 
Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả trên hệ 

thống mạng ĐKKD quốc gia cho phòng ĐKKD 

(nếu cần). 

08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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Mục 2: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 

61. Tên thủ tục hành chính:  Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271831 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục 

kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh 

nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh (Phụ lục II-21 Thông tư số 02/2019/TT-

BKHĐT). 

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp. 

- Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, 

Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị 

pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, 

doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy 

chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận 

đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  04 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 
Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả trên hệ 

thống mạng ĐKKD quốc gia cho phòng ĐKKD 

08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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Mục 3: Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội 

62. Tên thủ tục hành chính:  Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271601 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

a) Đối với doanh nghiệp đang hoạt động:  

- Bản cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường 

(theo biểu mẫu 01 của Thông tư số 04/2016/TT-

BKHĐT). 

b) Đối với thành lập mới doanh nghiệp xã hội thì ngoài 

biểu mẫu 01, doanh nghiệp nộp:  

- Các giấy tờ tương ứng đối với từng loại hình doanh 

nghiệp được thành lập mới. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

   02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  04 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế (nếu cần) 

   02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 
Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả trên hệ 

thống mạng ĐKKD quốc gia cho phòng ĐKKD 

(nếu cần) 

08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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63. Tên thủ tục hành chính:   Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271602 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Bản Thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện 

mục tiêu xã hội, môi trường (theo biểu mẫu 02 của 

Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT). 

 - Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường đã 

được sửa đổi, bổ sung. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 
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Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  12 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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64. Tên thủ tục hành chính:   Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271603 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Bản Thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu 

xã hội, môi trường (theo biểu mẫu 03 của Thông tư số 

04/2016/TT-BKHĐT). 

 - Quyết định của doanh nghiệp hoặc Quyết định của 

cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nếu có), 

trong đó nêu rõ lý do chấm dứt. 

 - Bản sao biên bản họp khi thông qua nội dung trên. 

 - Bản sao Thỏa thuận với cá nhân, tổ chức liên quan 

về xử lý số dư tài sản hoặc tài chính đối với nguồn viện 

trợ, tài trợ mà doanh nghiệp xã hội đã nhận (nếu còn). 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  12 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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65. Tên thủ tục hành chính:  Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271604 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:  không quy định 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Bản Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ (theo biểu 

mẫu 04 của Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT). 

 - Bản sao Văn bản tiếp nhận tài trợ. 

 Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

 Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

 Mẫu 05, 02, 04 
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Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định.  Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

 Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

 Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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66. Tên thủ tục hành chính:  Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271605 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:  Không quy định 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Bản Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, 

tài trợ (theo biểu mẫu 05 của Thông tư số 04/2016/TT-

BKHĐT). 

 - Bản sao Văn bản tiếp nhận tài trợ. 

 Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

 Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

 Mẫu 05, 02, 04 
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Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định.  Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

 Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

 Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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67. Tên thủ tục hành chính:  Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271941 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:  Không quy định 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Bản Báo cáo đánh giá tác động xã hội, môi trường 

(theo biểu mẫu 06 của Thông tư số 04/2016/TT-

BKHĐT). 

 Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

 Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

 Mẫu 05, 02, 04 

 



148 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định.  Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

 Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

 Mẫu 01,04, 06, 

05. 

 

 

  



149 

 

68. Tên thủ tục hành chính:   Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271607 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Bản cam kết hực hiện mục tiêu xã hội, môi trường 

(theo biểu mẫu 01 của Thông tư số 04/2016/TT-

BKHĐT). 

 - Các giấy tờ tương ứng đối với từng loại hình doanh 

nghiệp được thành lập mới theo quy định. 

 - Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép 

chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện 

thành Doanh nghiệp xã hội. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 
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Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  12 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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II. LĨNH VỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

Mục 1. Thành lập và hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo 

69. Tên thủ tục hành chính:   Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-272057 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 

Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo 

theo Mẫu số 01a và Mẫu số 01b tại Phụ lục kèm theo 

của Nghị định số 38/2018/NĐ-CP.  

- Điều lệ quỹ. 

- Hợp đồng thuê công ty thực hiện quản lý quỹ (nếu có). 

- Giấy xác nhận của ngân hàng về quy mô vốn đã góp. 

- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân, hộ 

chiếu, thẻ căn cước đối với nhà đầu tư là cá nhân; quyết 

định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là 

tổ chức. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Biên bản họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

hoặc Hội đồng quản trị, quyết định của Hội đồng thành 

viên hoặc của chủ sở hữu phù hợp với quy định tại 

Điều lệ công ty của nhà đầu tư là tổ chức góp vốn về 

việc tham gia góp vốn vào quỹ, về việc cử người đại 

diện Phần vốn góp theo ủy quyền kèm theo hồ sơ cá 

nhân của người này. 

Bước 2 

Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Thẩm định hồ sơ (nếu cần). 

- Xin ý kiến các cơ quan liên quan (nếu cần). 

- Trình Trưởng phòng. 

100 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 
Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 12 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 

Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 

Trung Tâm 

PVHCC 
- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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70. Tên thủ tục hành chính:   Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-272058 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Thông báo việc tăng, giảm vốn quỹ đầu tư khởi 

nghiệp sáng tạo theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo 

Nghị định số 38/2018/NĐ-CP. 

- Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội nhà đầu tư 

về việc tăng, giảm vốn và các tài liệu liên quan. 

- Điều lệ quỹ sửa đổi. 

- Biên bản thỏa thuận góp vốn và danh sách các nhà 

đầu tư góp vốn, số vốn góp, tỷ lệ sở hữu vốn góp trước 

và sau khi tăng, giảm vốn góp của quỹ. 

- Giấy chứng nhận của công ty thực hiện quản lý quỹ 

về Phần vốn đã góp thêm, danh Mục tài sản góp vào 

quỹ. Trường hợp giảm vốn: Giấy xác nhận của công 

ty thực hiện quản lý quỹ về việc phân bổ tài sản. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Thẩm định hồ sơ (nếu cần). 

- Xin ý kiến các cơ quan liên quan (nếu cần). 

- Trình Trưởng phòng. 

100 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 12 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Trung Tâm 

PVHCC 
- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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71. Tên thủ tục hành chính:   Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-272059 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư 

khởi nghiệp sáng tạo theo Biểu mẫu 03 của Phụ lục 

kèm theo Nghị định số 38/2018/NĐ-CP. 

- Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội nhà đầu tư 

của quỹ về việc gia hạn thời gian hoạt động của quỹ, 

trong đó nêu rõ thời gian gia hạn hoạt động của quỹ. 

- Chi tiết danh Mục đầu tư và báo cáo giá trị tài sản 

ròng của quỹ tại ngày định giá gần nhất tính tới ngày 

nộp hồ sơ gia hạn. 

- Các thay đổi về nhà đầu tư, Điều lệ quỹ (nếu có). 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Thẩm định hồ sơ (nếu cần). 

- Xin ý kiến các cơ quan liên quan (nếu cần). 

- Trình Trưởng phòng. 

100 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 12 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Trung Tâm 

PVHCC 
- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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72. Tên thủ tục hành chính:   Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-272060 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

a) Trường hợp thông báo việc giải thể quỹ:  

- Thông báo việc giải thể quỹ theo Mẫu số 04 tại Phụ 

lục kèm theo Nghị định số 38/2018/NĐ-CP. 

- Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội nhà đầu tư 

về việc giải thể quỹ, kèm theo phương án, lộ trình 

thanh lý và phân phối tài sản đã được Đại hội nhà đầu 

tư thông qua, trong đó nêu rõ nguyên tắc xác định giá 

trị tài sản tại ngày giải thể và thời gian quỹ thanh lý tài 

sản phù hợp với quy định của pháp luật, quy định tại 

Điều lệ quỹ và sổ tay định giá; phương thức phân phối 

tài sản cho nhà đầu tư và cung cấp thông tin cho nhà 

đầu tư về hoạt động thanh lý và phân phối tài sản. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Cam kết bằng văn bản được ký bởi đại diện theo pháp 

luật của công ty thực hiện quản lý quỹ về việc chịu 

trách nhiệm hoàn tất các thủ tục thanh lý tài sản để giải 

thể quỹ.  

b) Trường hợp thông báo đã hoàn tất việc giải thể: 

- Thông báo việc giải thể quỹ theo Mẫu số 04 tại Phụ 

lục kèm theo Nghị định số 38/2018/NĐ-CP. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Thẩm định hồ sơ (nếu cần). 

- Xin ý kiến các cơ quan liên quan (nếu cần). 

- Trình Trưởng phòng. 

100 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 12 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Trung Tâm 

PVHCC 
- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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73. Tên thủ tục hành chính:   Thông báo chuyển nhượng phần vốn góp của các nhà đầu tư 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-272061 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Thông báo về việc chuyển nhượng Phần vốn góp của 

các nhà đầu tư theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo 

Nghị định số 38/2018/NĐ-CP, trong đó nêu rõ thông 

tin về các bên giao dịch, tỷ lệ sở hữu của các bên (trước 

và sau khi giao dịch), giá trị giao dịch. 

- Bản sao hợp đồng chuyển nhượng của các nhà đầu tư 

có xác nhận của công ty thực hiện quản lý quỹ. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 
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 Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Thẩm định hồ sơ (nếu cần). 

- Xin ý kiến các cơ quan liên quan (nếu cần). 

- Trình Trưởng phòng. 

100 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 12 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Trung Tâm 

PVHCC 
- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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Mục 2. Thủ tục về đề nghị sử dụng dịch vụ tư vấn 

74. Tên thủ tục hành chính:  Đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-272062 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:  Không quy định 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 

Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh 

nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa theo mẫu quy định tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP. 

 - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

 - Biên bản thỏa thuận dịch vụ tư vấn giữa doanh 

nghiệp và tư vấn viên hoặc tổ chức tư vấn thuộc mạng 

lưới tư vấn viên. 

 Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 

Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

 Mẫu 01, 04,05 
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Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Thẩm định hồ sơ (nếu cần). 

- Xin ý kiến các cơ quan liên quan (nếu cần). 

- Trình Trưởng phòng. 

 Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 
Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định.  Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 

Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

 Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

 Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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75. Tên thủ tục hành chính:  Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thành lập doanh nghiệp 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-272064 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 

Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

 - Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh. 

 - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế. 

 - Bản sao chứng từ nộp lệ phí môn bài, các loại thuế 

và khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có), tờ 

khai thuế trong thời hạn 01 năm trước khi chuyển đổi. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 

Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 
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Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Thẩm định hồ sơ (nếu cần). 

- Xin ý kiến các cơ quan liên quan (nếu cần). 

- Trình Trưởng phòng. 

  12 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 
Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 

Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 

Trung Tâm 

PVHCC 
- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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III. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ 

76. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271942 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người 

có thẩm quyền đăng ký. Trường hợp được ủy quyền, 

phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá 

nhân của người được ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp 

đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho 

cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn 

bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận 

kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này 

không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.  

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã. 

- Điều lệ. 

- Phương án sản xuất kinh doanh. 

 

02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Danh sách thành viên hợp tác xã; Danh sách hội đồng 

quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc 

kiểm soát viên. 

- Nghị quyết Hội nghị thành lập. 

- Trường hợp đăng ký liên hiệp hợp tác xã là tổ chức 

tín dụng kèm theo hồ sơ phải có bản sao hợp lệ giấy 

phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

   02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

04 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 

Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả cho phòng 

ĐKKD. 

08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 7 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 

 

 

  



168 

 

77. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp 

tác xã 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271943 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 
- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người 

đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh. Trường hợp được ủy quyền, phải có thêm: (1) 

bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người 

được ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp 

dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết 

quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực 

hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy quyền 

cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo 

quy định của pháp luật. Văn bản này không bắt buộc 

phải công chứng, chứng thực. 

- Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

 

02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp 

hợp tác xã. 

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc mở chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 

liên hiệp hợp tác xã; Quyết định bằng văn bản của hội 

đồng quản trị về việc cử người đại diện chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

- Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu 

hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại 

diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh. 

- Trường hợp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã là tổ chức 

tín dụng, kèm theo hồ sơ phải có bản sao hợp lệ giấy 

phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

   02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

04 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế. 
02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 

Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả cho phòng 

ĐKKD. 
08 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 5 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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78. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271944 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người 

đại diện theo pháp luật của liên hiệp hợp tác xã. 

Trường hợp được ủy quyền, phải có thêm: (1) bản sao 

hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy 

quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ 

với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và 

giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện 

nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định 

của pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công 

chứng, chứng thực.  

 

02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của 

liên hiệp hợp tác xã. 

- Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định 

của hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng 

ký liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác 

xã. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

   02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

04 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế (nếu cần). 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 
Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả cho phòng 

ĐKKD (nếu cần). 

08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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79. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

của liên hiệp hợp tác xã 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271954 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 

liên hiệp hợp tác xã. 

- Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định 

bằng văn bản của Hội đồng quản trị về việc thay đổi 

nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã. 

- Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu 

hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại 

diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh đối với trường hợp thay đổi người đại diện.  

 

02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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Trường hợp được ủy quyền, phải có thêm: (1) bản sao 

hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy 

quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ 

với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và 

giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện 

nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định 

của pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công 

chứng, chứng thực. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

   02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

04 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế (nếu cần). 
02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 

Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả cho phòng 

ĐKKD (nếu cần). 
08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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80. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271945 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người 

có thẩm quyền đăng ký. Trường hợp được ủy quyền, 

phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá 

nhân của người được ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp 

đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho 

cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn 

bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận 

kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này 

không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.  

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã. 

- Điều lệ. 

- Phương án sản xuất kinh doanh. 

 

02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Danh sách hợp tác xã thành viên; Danh sách hội đồng 

quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc 

kiểm soát viên. 

- Nghị quyết của Đại hội thành viên về việc chia liên 

hiệp hợp tác xã. 

- Trường hợp đăng ký liên hiệp hợp tác xã là tổ chức 

tín dụng kèm theo hồ sơ phải có bản sao hợp lệ giấy 

phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

   02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

04 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 
Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế. 
02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 

Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả cho phòng 

ĐKKD. 
08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 
Trưởng phòng xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 
Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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81. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271946 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người 

có thẩm quyền đăng ký. Trường hợp được ủy quyền, 

phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá 

nhân của người được ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp 

đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho 

cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn 

bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận 

kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này 

không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.  

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã. 

- Điều lệ. 

- Phương án sản xuất kinh doanh. 

 

02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Danh sách hợp tác xã thành viên; Danh sách hội đồng 

quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc 

kiểm soát viên. 

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc tách liên 

hiệp hợp tác xã. 

- Trường hợp đăng ký liên hiệp hợp tác xã là tổ chức 

tín dụng kèm theo hồ sơ phải có bản sao hợp lệ giấy 

phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

   02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

04 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 
Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế. 
02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 

Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả cho phòng 

ĐKKD. 
08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 
Trưởng phòng xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 
Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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82. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271947 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người 

có thẩm quyền đăng ký. Trường hợp được ủy quyền, 

phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá 

nhân của người được ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp 

đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho 

cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn 

bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận 

kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này 

không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.  

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã. 

- Điều lệ. 

- Phương án sản xuất kinh doanh. 

 

02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Danh sách hợp tác xã thành viên; Danh sách hội đồng 

quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc 

kiểm soát viên. 

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc hợp nhất 

liên hiệp hợp tác xã. 

- Trường hợp đăng ký liên hiệp hợp tác xã là tổ chức 

tín dụng kèm theo hồ sơ phải có bản sao hợp lệ giấy 

phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

   02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

04 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 
Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế. 
02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 

Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả cho phòng 

ĐKKD. 
08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 
Trưởng phòng xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 
Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 



185 

 

Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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83. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271948 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở  

Hồ sơ bao gồm: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người 

có thẩm quyền đăng ký. Trường hợp được ủy quyền, 

phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá 

nhân của người được ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp 

đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho 

cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn 

bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận 

kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này 

không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của 

liên hiệp hợp tác xã. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Điều lệ. 

- Phương án sản xuất kinh doanh. 

- Danh sách hợp tác xã thành viên; Danh sách hội đồng 

quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc 

kiểm soát viên. 

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc sáp nhập 

liên hiệp hợp tác xã. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  12 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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84. Tên thủ tục hành chính:  Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-272072 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người 

có thẩm quyền đăng ký. Trường hợp được ủy quyền, 

phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá 

nhân của người được ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp 

đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho 

cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn 

bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận 

kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này 

không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp 

tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, Giấy 

chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện, Giấy chứng 

nhận đăng ký địa điểm kinh doanh. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  12 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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85. Tên thủ tục hành chính:  Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271953 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người 

có thẩm quyền đăng ký. Trường hợp được ủy quyền, 

phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá 

nhân của người được ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp 

đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho 

cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn 

bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận 

kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này 

không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.  

- Thông báo về việc giải thể liên hiệp hợp tác xã. 

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc giải thể 

liên hiệp hợp tác xã. 

 

02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Biên bản hoàn thành việc giải thể liên hiệp hợp tác 

xã. 

- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con 

dấu của hợp tác xã. 

- Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về 

việc nhận đăng thông báo về việc giải thể liên hiệp hợp 

tác xã hoặc bản in 03 số báo liên tiếp đã đăng thông 

báo về việc giải thể liên hiệp hợp tác xã. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

   02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

04 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế. 
02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 

Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả cho phòng 

ĐKKD. 
08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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86. Tên thủ tục hành chính:  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271955 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người 

có thẩm quyền đăng ký. Trường hợp được ủy quyền, 

phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá 

nhân của người được ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp 

đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho 

cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn 

bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận 

kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này 

không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.  

 - Giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp 

hợp tác xã. 

 

02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định 

bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc thay đổi 

nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã.  

- Trường hợp thay đổi điều lệ thì liên hiệp hợp tác xã 

gửi kèm theo bản điều lệ của liên hiệp hợp tác xã sau 

khi thay đổi. 

- Trường hợp thay đổi số lượng thành viên thì hợp tác 

xã gửi kèm theo bản danh sách thành viên sau khi thay 

đổi. 

- Trường hợp thay đổi thành viên hội đồng quản trị, 

ban kiểm soát/kiểm soát viên của liên hiệp hợp tác xã 

thì liên hiệp hợp tác xã gửi kèm theo bản danh sách 

thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát 

viên sau khi thay đổi. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

   02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

04 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế (nếu cần). 
02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 

Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả cho phòng 

ĐKKD (nếu cần). 
08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 6 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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87. Tên thủ tục hành chính:  Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271956 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người 

có thẩm quyền đăng ký. Trường hợp được ủy quyền, 

phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá 

nhân của người được ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp 

đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho 

cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn 

bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận 

kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này 

không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập 

doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã. 

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc góp vốn, 

mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp 

tác xã. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  12 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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88. Tên thủ tục hành chính:  Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271957 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người 

có thẩm quyền đăng ký. Trường hợp được ủy quyền, 

phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá 

nhân của người được ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp 

đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho 

cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn 

bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận 

kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này 

không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.  

 

02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của liên 

hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã. 

- Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định 

bằng văn bản của Hội đồng quản trị về việc tạm ngừng 

hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, tạm ngừng hoạt 

động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của liên hiệp hợp tác xã. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

   02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

04 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế. 
02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 

Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả cho phòng 

ĐKKD. 
08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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89. Tên thủ tục hành chính:  Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp 

hợp tác xã 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271958 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người 

có thẩm quyền đăng ký. Trường hợp được ủy quyền, 

phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá 

nhân của người được ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp 

đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho 

cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn 

bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận 

kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này 

không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.  

 

02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp 

hợp tác xã. 

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc chấm dứt 

hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã. 

- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con 

dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

   02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

04 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định và gửi cơ quan 

thuế. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan 

thuế 
Cán bộ cơ quan thuế Cơ quan thuế xử lý hồ sơ và trả kết quả cho phòng 

ĐKKD. 

08 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 6 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 

 

 

  



204 

 

90. Tên thủ tục hành chính:  Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271959 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển 

cho bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người 

có thẩm quyền đăng ký. Trường hợp được ủy quyền, 

phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá 

nhân của người được ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp 

đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho 

cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn 

bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận 

kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này 

không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Giấy đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên 

hiệp hợp tác xã. 

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp 

tác xã hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh được cấp trước đây và bản chính Giấy chứng 

nhận đăng ký thuế. 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

 

- Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  12 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 
Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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 IV. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 

91. Tên thủ tục hành chính:  Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc 

diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271980 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  32 (ngày làm việc) x 08 giờ = 256 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư. 

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ 

chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy 

chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác 

xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức. 

- Đề xuất dự án đầu tư. 

- Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 

02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài 

chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ 

chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà 

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà 

đầu tư. 

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đối với dự án đề nghị 

nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất; Trường hợp dự án không đề nghị 

Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất thì nhà đầu tư nộp bản sao thỏa thuận 

thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư 

có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư. 

- Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư. 

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức 

hợp đồng BCC. 

Bước 2 Phòng 

Chuyên môn 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

   02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên: Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, tham mưu văn bản xin ý kiến các cơ 

quan có liên quan. 

- Trình Trưởng phòng. 

10 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

Chuyên môn 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Văn thư Sở: 

Phạm Thị Huế 

- Trưởng phòng trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết 

định ban hành văn bản. 

- Lãnh đạo Sở ký ban hành văn bản. 

- Văn thư Sở vào sổ văn bản và phát hành văn bản 

xin ý kiến các cơ quan liên quan. 

10 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 4 Cơ quan liên 

quan 

Cán bộ các cơ quan liên 

quan 

Các cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ 

của mình, tham gia ý kiến thẩm định về nội dung 

của dự án thuộc phạm vi quản lý và gửi về Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

120 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

Chuyên môn 

 Trưởng phòng  

 

- Sau khi nhận được ý kiến thẩm định của các cơ 

quan liên quan, Phòng chuyên môn lập báo cáo 

thẩm định trình UBND tỉnh. 

- Trình Lãnh đạo Sở duyệt, ký ban hành văn bản. 

- Đối với hồ sơ có yêu cầu sửa đổi bổ sung thì 

Phòng chuyên môn làm văn bản gửi Nhà đầu tư 

trong vòng 01 ngày làm việc (soạn thảo văn bản 04 

giờ, Lãnh đạo duyệt 04 giờ). 

52 giờ 

 

 

Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Văn thư của Sở vào sổ văn bản và phát hành văn 

bản gửi Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 7 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 
 Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh phân loại, trình 

lãnh đạo VP UBND  phê duyệt 

04 giờ  

Bước 8 Lãnh đạo 

Văn phòng 

UBND tỉnh  

 - Lãnh đạo VP UBND tỉnh phân công cho Lãnh 

đạo Phòng Phụ trách 

- Lãnh đạo Phòng phân công cho  Chuyên viên phụ 

trách 

04 giờ  

Bước 9 Phòng 

chuyên môn 

 Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VPUBND tỉnh 

xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND tỉnh và 

UBND tỉnh xem xét quyết định.  

44 giờ  
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Bước 

10 

Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư VP. UBND 

tỉnh vào số văn bản, lưu hồ sơ. Gửi hồ sơ, kết quả 

liên thông cho Bộ phận văn thư của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư hoặc Trung tâm PVHCC. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 

11 

Bộ phận một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn  

Bộ phận một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công:  

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại 

Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân 

đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính 

công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí 

(nếu có). 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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92. Tên thủ tục hành chính:  Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271981 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  47 (ngày làm việc) x 08 giờ = 376 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư. 

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ 

chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy 

chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác 

xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức. 

- Đề xuất dự án đầu tư. 

- Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 

02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài 

chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ 

chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà 

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà 

đầu tư. 

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đối với dự án đề nghị 

nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất; Trường hợp dự án không đề nghị 

Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất thì nhà đầu tư nộp bản sao thỏa thuận 

thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư 

có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư. 

- Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư . 

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức 

hợp đồng BCC. 

- Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư 

(nếu có). 

- Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp 

bảo vệ môi trường. 

- Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự 

án đầu tư. 

Bước 2 Phòng 

Chuyên môn 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên: Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, tham mưu văn bản xin ý kiến các cơ 

quan có liên quan. 

- Trình Trưởng phòng. 

08 giờ Mẫu 05, 02, 04 
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Bước 3 Phòng 

Chuyên môn 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Văn thư Sở: 

Phạm Thị Huế 

- Trưởng phòng trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết 

định ban hành văn bản. 

- Lãnh đạo Sở ký ban hành văn bản. 

- Văn thư Sở vào sổ văn bản và phát hành văn bản 

xin ý kiến các cơ quan liên quan. 

10 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan liên 

quan 

Cán bộ các cơ quan liên 

quan 

Các cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ 

của mình, tham gia ý kiến thẩm định về nội dung 

của dự án thuộc phạm vi quản lý và gửi về Sở Kế 

hoạch và Đầu tư và Bộ KH&ĐT. 

120 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

Chuyên môn 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng: 

Chuyên viên: 

- Sau khi nhận được ý kiến thẩm định của các cơ 

quan liên quan, Phòng chuyên môn làm văn bản 

trình UBND tỉnh xem xét có ý kiến thẩm định về 

hồ sơ dự án và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Trình Lãnh đạo Sở duyệt, ký ban hành văn bản. 

- Đối với hồ sơ có yêu cầu sửa đổi bổ sung thì 

Phòng chuyên môn làm văn bản gửi Nhà đầu tư 

trong vòng 01 ngày làm việc (soạn thảo văn bản 04 

giờ, Lãnh đạo duyệt 04 giờ). 

20 giờ 

 

 

Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Văn thư của Sở vào sổ văn bản và phát hành văn 

bản trình UBND tỉnh. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 7 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 
Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh phân loại, trình 

lãnh đạo VP UBND phê duyệt. 

 

04 giờ 

Mẫu 05; 04 

Bước 8 Lãnh đạo 

Văn phòng 

UBND tỉnh  

 - Lãnh đạo VP UBND tỉnh phân công cho Lãnh 

đạo Phòng Phụ trách. 

- Lãnh đạo Phòng phân công cho Chuyên viên phụ 

trách. 

04 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 9 Phòng 

chuyên môn 

 Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VPUBND tỉnh 

xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND tỉnh và 

UBND tỉnh xem xét quyết định.  

20 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 10 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư VP. UBND 

tỉnh vào số văn bản, lưu hồ sơ. Gửi văn bản ý kiến 

cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Sở Kế hoạch và Đầu 

tư. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 11 Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 
 Sau khi nhận được ý kiến của UBND tỉnh, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định hồ sơ dự án và 

lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ. 

120 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 12 Thủ tướng 

Chính phủ 
 Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu 

tư dự án. 

56 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 13 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 14 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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93. Tên thủ tục hành chính:  Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271983 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  Theo chương trình và kỳ họp của Quốc hội. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư. 

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ 

chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy 

chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác 

xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức. 

- Đề xuất dự án đầu tư. 

- Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 

02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài 

chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ 

chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà 

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà 

đầu tư. 

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đối với dự án đề nghị 

nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất; Trường hợp dự án không đề nghị 

Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất thì nhà đầu tư nộp bản sao thỏa thuận 

thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư 

có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư. 

- Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư. 

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức 

hợp đồng BCC. 

- Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư 

(nếu có). 

- Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp 

bảo vệ môi trường. 

- Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. 

- Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có). 

Bước 2 Lãnh đạo Sở Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng: 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho 

cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

02 giờ Mẫu 01, 04,05 

Bước 3 Phòng 

Chuyên môn 

Trưởng phòng:  

Chuyên viên: 

Trong vòng 02 ngày làm việc cán bộ phòng chuyên 

môn xem xét gửi hồ sơ lên Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư. 

16 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 4 Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

 Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước. 

 Mẫu 05; 04 

Bước 5 Chính phủ Hội đồng thẩm định nhà 

nước 

Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định 

hồ sơ dự án đầu tư và lập báo cáo thẩm định trình 

Chính phủ. 

720 giờ 

 

Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Chính phủ  Chính phủ gửi Hồ sơ dự án đến cơ quan chủ trì 

thẩm tra của Quốc hội. 

480 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 7 Quốc hội  Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết về chủ 

trương đầu tư. 

Theo 

Chương 

trình và 

kỳ họp 

Quốc hội 

Mẫu 05 

Bước 8 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 9 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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94. Tên thủ tục hành chính:  Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối 

với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271985 

Trường hợp 1: Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:  23 (ngày làm việc) x 08 giờ = 184 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư. 

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời 

điểm điều chỉnh;  

- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án 

đầu tư (đối với các trường hợp điều chỉnh nội dung quy 

định tại các Khoản 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 39 Luật Đầu 

tư); 

- Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc 

điều chỉnh những nội dung quy định tại các Điểm b, c, 

d, đ, e, g Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư (nếu có). 

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 



218 

 

Bước 2 Phòng 

Chuyên môn 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Chuyên viên: 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

   02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

- Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ xem xét, 

trình Trưởng phòng báo cáo Lãnh đạo Sở quyết 

định gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan 

nhà nước có liên quan. 

- Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định ban hành văn 

bản xin ý kiến. 

14 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Văn thư Sở Văn thư Sở: 

Phạm Thị Huế 

- Văn thư Sở vào sổ văn bản và phát hành văn bản 

xin ý kiến các cơ quan liên quan. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan liên 

quan 

Cán bộ các cơ quan liên 

quan 

Các cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ 

của mình, tham gia ý kiến thẩm định về nội dung 

của dự án thuộc phạm vi quản lý và gửi về Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

80 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

Chuyên môn 
Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng: 

Chuyên viên: 

 

Sau khi nhận được ý kiến thẩm định của các cơ 

quan liên quan, Phòng chuyên môn lập báo cáo 

thẩm định trình UBND tỉnh. 

- Trình Lãnh đạo Sở duyệt, ký ban hành văn bản. 

- Đối với hồ sơ có yêu cầu sửa đổi bổ sung thì 

Phòng chuyên môn làm văn bản gửi Nhà đầu tư 

trong vòng 01 ngày làm việc (soạn thảo văn bản 04 

giờ, Lãnh đạo duyệt 04 giờ). 

40 giờ 

 

 

Mẫu 05; 04 
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Bước 6 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Văn thư Sở vào sổ văn bản và phát hành văn bản 

gửi Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 7 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh phân loại, trình 

lãnh đạo VP UBND phê duyệt. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 8 Lãnh đạo 

Văn phòng 

UBND tỉnh  

 - Lãnh đạo VP UBND tỉnh phân công cho Lãnh 

đạo Phòng Phụ trách. 

- Lãnh đạo Phòng phân công cho Chuyên viên phụ 

trách. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 9 Phòng 

chuyên môn 
 Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VPUBND tỉnh 

xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND tỉnh và 

UBND tỉnh xem xét quyết định.  

28 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 10 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư VP. UBND 

tỉnh vào số văn bản, lưu hồ sơ. Gửi hồ sơ, kết quả 

liên thông cho Bộ phận văn thư của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư hoặc Trung tâm PVHCC. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 11 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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Trường hợp 2: Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án đầu tư không thuộc 

diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  42 (ngày làm việc) x 08 giờ = 336 giờ. 

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư. 

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời 

điểm điều chỉnh;  

- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án 

đầu tư (đối với các trường hợp điều chỉnh nội dung quy 

định tại các Khoản 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 39 Luật Đầu 

tư); 

- Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc 

điều chỉnh những nội dung quy định tại các Điểm b, c, 

d, đ, e, g Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư (nếu có). 

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng 

Chuyên môn 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

   02 giờ 
Mẫu 01, 04,05 
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Chuyên viên: Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, tham mưu văn bản xin ý kiến các cơ 

quan có liên quan. 

- Gửi 02 bộ hồ sơ lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Trình Trưởng phòng văn bản xin ý kiến. 

10 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

Chuyên môn 
Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Văn thư Sở: 

Phạm Thị Huế 

- Trưởng phòng trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết 

định ban hành văn bản. 

- Lãnh đạo Sở ký ban hành văn bản. 

- Văn thư Sở vào sổ văn bản và phát hành văn bản 

xin ý kiến các cơ quan liên quan. 

10 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan liên 

quan 
Cán bộ các cơ quan liên 

quan 

Các cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ 

của mình, tham gia ý kiến thẩm định về nội dung 

của dự án thuộc phạm vi quản lý và gửi về Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

80 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

Chuyên môn 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng: 

Chuyên viên: 

 

- Sau khi nhận được ý kiến thẩm định của các cơ 

quan liên quan, Phòng chuyên môn làm văn bản 

trình UBND tỉnh xem xét có ý kiến thẩm định về 

hồ sơ dự án và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Trình Lãnh đạo Sở duyệt, ký ban hành văn bản. 

- Đối với hồ sơ có yêu cầu sửa đổi bổ sung thì 

Phòng chuyên môn làm văn bản gửi Nhà đầu tư 

trong vòng 01 ngày làm việc (soạn thảo văn bản 04 

giờ, Lãnh đạo duyệt 04 giờ). 

18 giờ 

 

 

Mẫu 05; 04 
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Bước 6 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Văn thư Sở vào sổ văn bản và phát hành văn bản 

gửi Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 7 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh phân loại, trình 

lãnh đạo VP UBND phê duyệt. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 8 Lãnh đạo 

Văn phòng 

UBND tỉnh  

 - Lãnh đạo VP UBND tỉnh phân công cho Lãnh 

đạo Phòng Phụ trách. 

- Lãnh đạo Phòng phân công cho Chuyên viên phụ 

trách. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 9 Phòng 

chuyên môn 
 Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VPUBND tỉnh 

xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND tỉnh và 

UBND tỉnh xem xét quyết định.  

20 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 10 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư VP. UBND 

tỉnh vào số văn bản, lưu hồ sơ. Gửi hồ sơ, kết quả 

liên thông cho Bộ phận văn thư của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư hoặc Trung tâm PVHCC. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 11 Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 
 Sau khi nhận được ý kiến của UBND tỉnh, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định hồ sơ dự án và 

lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ. 

120 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 12 Thủ tướng 

Chính phủ 
Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu 

tư dự án. 

56 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 13 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 14 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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95. Tên thủ tục hành chính:  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương 

đầu tư 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271987 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;  

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ 

chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy 

chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác 

xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;  

- Đề xuất dự án đầu tư. Đối với dự án đầu tư đã triển 

khai hoạt động, nhà đầu tư nộp báo cáo tình hình thực 

hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm 

đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay cho 

đề xuất dự án đầu tư.  

- Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 

02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài 

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ 

chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà 

đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà 

đầu tư;  

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đối với dự án đề nghị 

nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất; Trường hợp dự án không đề nghị 

Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất thì nhà đầu tư nộp bản sao thỏa thuận 

thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư 

có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;  

- Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư;  

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức 

hợp đồng BCC. 

Bước 2 Phòng 

Chuyên môn 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Chuyên viên: 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 
Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Thẩm định hồ sơ dự án, xử lý hồ sơ, báo cáo 

Trưởng phòng trình Lãnh đạo Sở cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư. 

Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản 

và nêu rõ lý do. 

- Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư. 

112 giờ Mẫu 05, 02, 04 
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Bước 3 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 
Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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96. Tên thủ tục hành chính:  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu 

tư 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271989 

Trường hợp 1: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của 

UBND tỉnh 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  37 (ngày làm việc) x 08 giờ = 296 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư. 

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ 

chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy 

chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác 

xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức. 

- Đề xuất dự án đầu tư. 

- Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 

02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài 

chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ 

chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà 

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà 

đầu tư. 

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đối với dự án đề nghị 

nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất; Trường hợp dự án không đề nghị 

Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất thì nhà đầu tư nộp bản sao thỏa thuận 

thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư 

có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư. 

- Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư. 

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức 

hợp đồng BCC. 

Bước 2 Phòng 

Chuyên môn 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

   02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên: Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, tham mưu văn bản xin ý kiến các cơ 

quan có liên quan. 

- Trình Trưởng phòng. 

08 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

Chuyên môn 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Văn thư Sở: 

Phạm Thị Huế 

- Trưởng phòng trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết 

định ban hành văn bản. 

- Lãnh đạo Sở ký ban hành văn bản. 

- Văn thư Sở vào sổ văn bản và phát hành văn bản 

xin ý kiến các cơ quan liên quan. 

10 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 4 Cơ quan liên 

quan 
Cán bộ các cơ quan liên 

quan 

Các cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ 

của mình, tham gia ý kiến thẩm định về nội dung 

của dự án thuộc phạm vi quản lý và gửi về Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

120 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

Chuyên môn 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng: 

Chuyên viên: 

 

Sau khi nhận được ý kiến thẩm định của các cơ 

quan liên quan, Phòng chuyên môn lập báo cáo 

thẩm định trình UBND tỉnh. 

- Trình Lãnh đạo Sở duyệt, ký ban hành văn bản. 

- Đối với hồ sơ có yêu cầu sửa đổi bổ sung thì 

Phòng chuyên môn làm văn bản gửi Nhà đầu tư 

trong vòng 01 ngày làm việc (soạn thảo văn bản 04 

giờ, Lãnh đạo duyệt 04 giờ). 

52 giờ 

 

 

Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Văn thư Sở vào sổ văn bản và phát hành văn bản 

gửi Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 7 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh phân loại, trình 

lãnh đạo VP UBND phê duyệt. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 8 Lãnh đạo 

Văn phòng 

UBND tỉnh  

 - Lãnh đạo VP UBND tỉnh phân công cho Lãnh 

đạo Phòng Phụ trách. 

- Lãnh đạo Phòng phân công cho Chuyên viên phụ 

trách. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 9 Phòng 

chuyên môn 
 Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VPUBND tỉnh 

xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND tỉnh và 

UBND tỉnh xem xét quyết định.  

44 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 10 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư VP. UBND 

tỉnh vào số văn bản, lưu hồ sơ. Gửi hồ sơ, kết quả 

liên thông cho Bộ phận văn thư của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư hoặc Trung tâm PVHCC. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 11 Phòng 

Chuyên môn 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng: 

Chuyên viên: 

- Sau khi nhận được văn bản quyết định chủ trương 

đầu tư, Phòng chuyên môn trình Lãnh đạo Sở dự 

thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

- Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. 

40 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 12 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 13 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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Trường hợp 2:  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ 

tướng Chính phủ 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  52 (ngày làm việc) x 08 giờ = 416 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư. 

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ 

chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy 

chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác 

nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức. 

- Đề xuất dự án đầu tư. 

- Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 

02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài 

chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ 

chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà 

đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà 

đầu tư. 

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đối với dự án đề nghị 

nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất; Trường hợp dự án không đề nghị 

Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất thì nhà đầu tư nộp bản sao thỏa thuận 

thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư 

có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư. 

- Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư . 

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức 

hợp đồng BCC. 

- Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư 

(nếu có). 

- Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp 

bảo vệ môi trường. 

Bước 2 Phòng 

Chuyên môn 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên: Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, tham mưu văn bản xin ý kiến các cơ 

quan có liên quan. 

- Trình Trưởng phòng. 

08 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

Chuyên môn 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Văn thư Sở: 

Phạm Thị Huế 

- Trưởng phòng trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết 

định ban hành văn bản. 

- Lãnh đạo Sở ký ban hành văn bản. 

- Văn thư Sở vào sổ văn bản và phát hành văn bản 

xin ý kiến các cơ quan liên quan. 

10 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 4 Cơ quan liên 

quan 

Cán bộ các cơ quan liên 

quan 

Các cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ 

của mình, tham gia ý kiến thẩm định về nội dung 

của dự án thuộc phạm vi quản lý và gửi về Sở Kế 

hoạch và Đầu tư và Bộ KH&ĐT. 

120 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

Chuyên môn 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng: 

Chuyên viên: 

 

- Sau khi nhận được ý kiến thẩm định của các cơ 

quan liên quan, Phòng chuyên môn làm văn bản 

trình UBND tỉnh xem xét có ý kiến thẩm định về 

hồ sơ dự án và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Trình Lãnh đạo Sở duyệt, ký ban hành văn bản. 

- Đối với hồ sơ có yêu cầu sửa đổi bổ sung thì 

Phòng chuyên môn làm văn bản gửi Nhà đầu tư 

trong vòng 01 ngày làm việc (soạn thảo văn bản 04 

giờ, Lãnh đạo duyệt 04 giờ). 

20 giờ 

 

 

Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Văn thư Sở vào sổ văn bản và phát hành văn bản 

gửi Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 7 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 
Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh phân loại, trình 

lãnh đạo VP UBND phê duyệt. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 8 Lãnh đạo 

Văn phòng 

UBND tỉnh  

 - Lãnh đạo VP UBND tỉnh phân công cho Lãnh 

đạo Phòng Phụ trách. 

- Lãnh đạo Phòng phân công cho Chuyên viên phụ 

trách. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 9 Phòng 

chuyên môn 

 Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VPUBND tỉnh 

xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND tỉnh và 

UBND tỉnh xem xét quyết định.  

20 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 10 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư VP. UBND 

tỉnh vào số văn bản, lưu hồ sơ. Gửi hồ sơ, kết quả 

liên thông cho Bộ phận văn thư của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư hoặc Trung tâm PVHCC. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 11 Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 
 Sau khi nhận được ý kiến của UBND tỉnh, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định hồ sơ dự án và 

lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ. 

120 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 12 Thủ tướng 

Chính phủ 
 Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu 

tư dự án. 

56 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 13 Phòng 

Chuyên môn 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng: 

Chuyên viên: 

- Sau khi nhận được văn bản quyết định chủ trương 

đầu tư, Phòng chuyên môn trình Lãnh đạo Sở dự 

thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

- Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. 

40 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 14 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 15 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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Trường hợp 3: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  Theo chương trình và kỳ họp của Quốc hội. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

 - Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư. 

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ 

chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy 

chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác 

xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức. 

- Đề xuất dự án đầu tư. 

- Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 

02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài 

chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ 

chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà 

đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà 

đầu tư. 

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đối với dự án đề nghị 

nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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đích sử dụng đất; Trường hợp dự án không đề nghị 

Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất thì nhà đầu tư nộp bản sao thỏa thuận 

thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư 

có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư. 

- Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư. 

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức 

hợp đồng BCC. 

- Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư 

(nếu có). 

- Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp 

bảo vệ môi trường. 

- Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. 

- Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có). 

Bước 2 Lãnh đạo Sở Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

02 giờ Mẫu 01, 04,05 

Bước 3 Phòng 

Chuyên môn 

Trưởng phòng:  

Chuyên viên: 

Trong vòng 02 ngày làm việc cán bộ phòng chuyên 

môn xem xét gửi hồ sơ lên Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư. 

16 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

 Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước. 

 Mẫu 05; 04 
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Bước 5 Chính phủ Hội đồng thẩm định nhà 

nước 

Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định 

hồ sơ dự án đầu tư và lập báo cáo thẩm định trình 

Chính phủ. 

720 giờ 

 

Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Chính phủ  Chính phủ gửi Hồ sơ dự án đến cơ quan chủ trì 

thẩm tra của Quốc hội. 

480 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 7 Quốc hội  Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết về chủ 

trương đầu tư. 

Theo 

Chương 

trình và 

kỳ họp 

Quốc hội 

Mẫu 05 

Bước 8 Phòng 

Chuyên môn 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng: 

Chuyên viên: 

- Sau khi nhận được văn bản quyết định chủ trương 

đầu tư, Phòng chuyên môn trình Lãnh đạo Sở dự 

thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

- Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. 

38 giờ 

 

 

02 giờ 

Mẫu 05; 04 

Bước 9 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 10 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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97. Tên thủ tục hành chính:  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương 

đầu tư 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271991 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư. 

- Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của 

nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư. 

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng 

Chuyên môn 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Chuyên viên: 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

- Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ dự án, xử 

lý hồ sơ, báo cáo Trưởng phòng trình Lãnh đạo Sở 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh. 

16 giờ Mẫu 05, 02, 04 
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- Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho nhà đầu tư. 

Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản 

và nêu rõ lý do. 

Bước 3 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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98. Tên thủ tục hành chính:  Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường 

hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271993 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; 

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời 

điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;  

- Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà 

đầu tư;  

- Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e Khoản 1 

Điều 33 của Luật Đầu tư liên quan đến các nội dung 

điều chỉnh. 

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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Bước 2 Phòng 

Chuyên môn 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Chuyên viên: 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

- Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ dự án, xử 

lý hồ sơ, báo cáo Trưởng phòng trình Lãnh đạo Sở 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh. 

- Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho nhà đầu tư. 

Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản 

và nêu rõ lý do. 

72 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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99. Tên thủ tục hành chính:  Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh 

quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271995 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  26 (ngày làm việc) x 08 giờ = 208 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư. 

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời 

điểm điều chỉnh. 

- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án 

đầu tư. 

- Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc 

điều chỉnh những nội dung quy định tại các Điểm b, c, 

d, đ, e, g Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư (nếu có). 

 

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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Bước 2 Phòng 

Chuyên môn 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Chuyên viên: 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

- Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ xem xét, 

trình Trưởng phòng báo cáo Lãnh đạo Sở quyết 

định gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan 

nhà nước có liên quan. 

- Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định ban hành văn 

bản xin ý kiến về nội dung điều chỉnh. 

12 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Văn thư Sở Văn thư Sở: 

Phạm Thị Huế 

- Văn thư Sở vào sổ văn bản và phát hành văn bản 

xin ý kiến các cơ quan liên quan. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan liên 

quan 

Cán bộ các cơ quan liên 

quan 

Các cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ 

của mình, tham gia ý kiến thẩm định về nội dung 

điều chỉnh của dự án thuộc phạm vi quản lý và gửi 

về Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

80 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

Chuyên môn 
Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng: 

Chuyên viên: 

 

Sau khi nhận được ý kiến thẩm định của các cơ 

quan liên quan, Phòng chuyên môn lập báo cáo 

thẩm định về các nội dung điều chỉnh. 

- Trình Lãnh đạo Sở duyệt, ký ban hành văn bản. 

- Đối với hồ sơ có yêu cầu sửa đổi bổ sung thì 

Phòng chuyên môn làm văn bản gửi Nhà đầu tư 

trong vòng 01 ngày làm việc (soạn thảo văn bản 04 

giờ, Lãnh đạo duyệt 04 giờ). 

40 giờ 

 

 

Mẫu 05; 04 
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Bước 6 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Văn thư Sở vào sổ văn bản và phát hành văn bản 

gửi Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 7 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 
Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh phân loại, trình 

lãnh đạo VP UBND phê duyệt. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 8 Lãnh đạo 

Văn phòng 

UBND tỉnh  

 - Lãnh đạo VP UBND tỉnh phân công cho Lãnh 

đạo Phòng Phụ trách. 

- Lãnh đạo Phòng phân công cho Chuyên viên phụ 

trách. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 9 Phòng 

chuyên môn 

 Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VPUBND tỉnh 

xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND tỉnh và 

UBND tỉnh xem xét quyết định.  

28 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 10 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư VP. UBND 

tỉnh vào số văn bản, lưu hồ sơ. Gửi hồ sơ, kết quả 

liên thông cho Bộ phận văn thư của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư hoặc Trung tâm PVHCC. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 11 Phòng 

Chuyên môn 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng: 

Chuyên viên: 

- Sau khi nhận được văn bản quyết định chủ trương 

đầu tư, Phòng chuyên môn trình Lãnh đạo Sở dự 

thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

- Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho nhà đầu tư. 

24 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 12 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 13 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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100. Tên thủ tục hành chính:  Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện Điều chỉnh 

quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271997 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:  47 (ngày làm việc) x 08 giờ = 376 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư. 

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời 

điểm điều chỉnh. 

- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án 

đầu tư (đối với các trường hợp điều chỉnh nội dung quy 

định tại các Khoản 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 39 Luật Đầu 

tư). 

- Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e Khoản 1 

Điều 33 của Luật Đầu tư liên quan đến các nội dung 

điều chỉnh. 

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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Bước 2 Phòng 

Chuyên môn 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

   02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên: Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, tham mưu văn bản xin ý kiến các cơ 

quan có liên quan. 

- Gửi 02 bộ hồ sơ lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Trình Trưởng phòng văn bản xin ý kiến. 

08 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

Chuyên môn 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Văn thư Sở: 

Phạm Thị Huế 

- Trưởng phòng trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết 

định ban hành văn bản. 

- Lãnh đạo Sở ký ban hành văn bản. 

- Văn thư Sở vào sổ văn bản và phát hành văn bản 

xin ý kiến các cơ quan liên quan. 

10 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan liên 

quan 

Cán bộ các cơ quan liên 

quan 

Các cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ 

của mình, tham gia ý kiến thẩm định về nội dung 

của dự án thuộc phạm vi quản lý và gửi về Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

80 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

Chuyên môn 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng: 

Chuyên viên: 

- Sau khi nhận được ý kiến thẩm định của các cơ 

quan liên quan, Phòng chuyên môn làm văn bản 

trình UBND tỉnh xem xét có ý kiến thẩm định về 

hồ sơ dự án và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Trình Lãnh đạo Sở duyệt, ký ban hành văn bản. 

- Đối với hồ sơ có yêu cầu sửa đổi bổ sung thì 

Phòng chuyên môn làm văn bản gửi Nhà đầu tư 

trong vòng 01 ngày làm việc (soạn thảo văn bản 04 

giờ, Lãnh đạo duyệt 04 giờ). 

20 giờ 

 

 

Mẫu 05; 04 
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Bước 6 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Văn thư Sở vào sổ văn bản và phát hành văn bản 

gửi Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 7 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 
Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh phân loại, trình 

lãnh đạo VP UBND phê duyệt. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 8 Lãnh đạo 

Văn phòng 

UBND tỉnh  

 - Lãnh đạo VP UBND tỉnh phân công cho Lãnh 

đạo Phòng Phụ trách. 

- Lãnh đạo Phòng phân công cho Chuyên viên phụ 

trách. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 9 Phòng 

chuyên môn 

 Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VPUBND tỉnh 

xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND tỉnh và 

UBND tỉnh xem xét quyết định.  

20 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 10 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư VP. UBND 

tỉnh vào số văn bản, lưu hồ sơ. Gửi văn bản ý kiến 

cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Sở Kế hoạch và Đầu 

tư để tổng hợp. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 11 Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 
 Sau khi nhận được ý kiến của UBND tỉnh, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định hồ sơ dự án và 

lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ. 

120 giờ 

Mẫu 05; 04 

Bước 12 Thủ tướng 

Chính phủ 
 Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án. 
56 giờ 

Mẫu 05; 04 

Bước 13 Phòng 

Chuyên môn 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng: 

- Sau khi nhận được văn bản quyết định chủ trương 

đầu tư, Phòng chuyên môn trình Lãnh đạo Sở dự 

thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

40 giờ Mẫu 05; 04 



249 

 

Chuyên viên: - Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho nhà đầu tư. 

Bước 14 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 15 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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101. Tên thủ tục hành chính:  Chuyển nhượng dự án đầu tư 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271999 

Trường hợp 1: Chuyển nhượng dự án thuộc một trong các trường hợp: (i) dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư và không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư; (ii) dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư mà nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn và đưa dự án 

vào khai thác, vận hành 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:  10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;  

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời 

điểm chuyển nhượng dự án đầu tư.  

- Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu 

khác có giá trị pháp lý tương đương.  

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ 

chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác 

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ 

chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.  

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn 

bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có).  

- Bản sao Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo 

hình thức hợp đồng BCC.  

- Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư 

nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 

02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài 

chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ 

chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà 

đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà 

đầu tư. 

Bước 2 Phòng 

Chuyên môn 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Chuyên viên: 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 
Mẫu 01, 04,05 

 

- Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ dự án, xử 

lý hồ sơ, báo cáo Trưởng phòng trình Lãnh đạo Sở 

điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 

nhà đầu tư. 

- Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định điều chỉnh Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư. 

Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản 

và nêu rõ lý do. 

72 giờ Mẫu 05, 02, 04 
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Bước 3 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 
Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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Trường hợp 2: Chuyển nhượng dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh và không thuộc diện cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  

Tổng thời gian thực hiện TTHC:  25 (ngày làm việc) x 08 giờ = 200 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;  

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời 

điểm chuyển nhượng dự án đầu tư.  

- Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu 

khác có giá trị pháp lý tương đương.  

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ 

chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác 

có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ 

chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.  

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn 

bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có).  

- Bản sao Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo 

hình thức hợp đồng BCC.  

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư 

nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 

02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài 

chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ 

chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà 

đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà 

đầu tư. 

Bước 2 Phòng 

Chuyên môn 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Chuyên viên: 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

- Chuyên viên xem xét hồ sơ, trình Trưởng phòng 

báo cáo Lãnh đạo Sở quyết định gửi hồ sơ lấy ý 

kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan. 

- Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định ban hành văn 

bản xin ý kiến. 

16 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

Chuyên môn 
Văn thư Sở: 

Phạm Thị Huế 

- Văn thư Sở vào sổ văn bản và phát hành văn bản 

xin ý kiến các cơ quan liên quan. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan liên 

quan 
Cán bộ các cơ quan liên 

quan 

Các cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ 

của mình, tham gia ý kiến thẩm định về điều kiện 

chuyển nhượng dự án thuộc phạm vi quản lý và 

gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

80 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 5 Phòng 

Chuyên môn 
Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng: 

Chuyên viên: 

 

- Sau khi nhận được ý kiến thẩm định của các cơ 

quan liên quan, Phòng chuyên môn lập báo cáo 

thẩm định trình UBND tỉnh. 

- Trình Lãnh đạo Sở duyệt, ký ban hành văn bản. 

- Đối với hồ sơ có yêu cầu sửa đổi bổ sung thì 

Phòng chuyên môn làm văn bản gửi Nhà đầu tư 

trong vòng 01 ngày làm việc (soạn thảo văn bản 04 

giờ, Lãnh đạo duyệt 04 giờ). 

54 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Văn thư Sở vào sổ văn bản và phát hành văn bản 

gửi Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 7 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh phân loại, trình 

lãnh đạo VP UBND phê duyệt. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 8 Lãnh đạo 

Văn phòng 

UBND tỉnh  

 - Lãnh đạo VP UBND tỉnh phân công cho Lãnh 

đạo Phòng Phụ trách. 

- Lãnh đạo Phòng phân công cho Chuyên viên phụ 

trách. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 9 Phòng 

chuyên môn 
 Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VPUBND tỉnh 

xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND tỉnh và 

UBND tỉnh xem xét quyết định.  

28 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 10 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư VP. UBND 

tỉnh vào số văn bản, lưu hồ sơ. Gửi hồ sơ, kết quả 

liên thông cho Bộ phận văn thư của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư hoặc Trung tâm PVHCC. 

04 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 11 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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Trường hợp 3: Chuyển nhượng dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ và 

không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:  42 (ngày làm việc) x 08 giờ = 336 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;  

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời 

điểm chuyển nhượng dự án đầu tư.  

- Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu 

khác có giá trị pháp lý tương đương.  

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ 

chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác 

có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ 

chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.  

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn 

bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có).  

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Bản sao Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo 

hình thức hợp đồng BCC.  

- Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư 

nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 

02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài 

chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ 

chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà 

đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà 

đầu tư. 

Bước 2 Phòng 

Chuyên môn 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Chuyên viên: 

- Giám đốc Sở duyệt văn bản chuyển cho phòng 

Chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

   02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

- Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ, tham 

mưu văn bản xin ý kiến các cơ quan có liên quan. 

- Trình Trưởng phòng văn bản xin ý kiến. 

- Trưởng phòng trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết 

định ban hành văn bản. 

18 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Văn thư Sở Văn thư Sở: 

Phạm Thị Huế 

Văn thư Sở vào sổ văn bản và phát hành văn bản 

xin ý kiến các cơ quan liên quan. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan liên 

quan 

Cán bộ các cơ quan liên 

quan 

Các cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ 

của mình, tham gia ý kiến thẩm định về điều kiện 

chuyển nhượng dự án thuộc phạm vi quản lý và 

gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

80 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 5 Phòng 

Chuyên môn 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng: 

Chuyên viên: 

- Sau khi nhận được ý kiến thẩm định của các cơ 

quan liên quan, Phòng chuyên môn làm văn bản 

trình UBND tỉnh xem xét có ý kiến thẩm định về 

hồ sơ dự án và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Trình Lãnh đạo Sở duyệt, ký ban hành văn bản. 

- Đối với hồ sơ có yêu cầu sửa đổi bổ sung thì 

Phòng chuyên môn làm văn bản gửi Nhà đầu tư 

trong vòng 01 ngày làm việc (soạn thảo văn bản 04 

giờ, Lãnh đạo duyệt 04 giờ). 

42 giờ 

 

Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Văn thư Sở vào sổ văn bản và phát hành văn bản 

gửi Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 7 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 
Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh phân loại, trình 

lãnh đạo VP UBND phê duyệt. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 8 Lãnh đạo 

Văn phòng 

UBND tỉnh  

 - Lãnh đạo VP UBND tỉnh phân công cho Lãnh 

đạo Phòng Phụ trách. 

- Lãnh đạo Phòng phân công cho Chuyên viên phụ 

trách. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 9 Phòng 

chuyên môn 

 Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VPUBND tỉnh 

xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND tỉnh và 

UBND tỉnh xem xét quyết định.  

36 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 10 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư VP. UBND 

tỉnh vào số văn bản, lưu hồ sơ. Gửi văn bản ý kiến 

cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư để tổng hợp. 

04 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 11 Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 
 Sau khi nhận được ý kiến của UBND tỉnh, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định về điều kiện 

chuyển nhượng trình Thủ tướng Chính phủ. 

80 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 12 Thủ tướng 

Chính phủ 
 Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu 

tư dự án. 

56 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 13 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 14 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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Trường hợp 4: Chuyển nhượng dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định 

chủ trương đầu tư của UBND tỉnh  

Tổng thời gian thực hiện TTHC:  28 (ngày làm việc) x 08 giờ = 224 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;  

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời 

điểm chuyển nhượng dự án đầu tư.  

- Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu 

khác có giá trị pháp lý tương đương.  

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ 

chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác 

có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ 

chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.  

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn 

bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có).  

- Bản sao Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo 

hình thức hợp đồng BCC.  

- Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư 

nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 

02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài 

chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ 

chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà 

đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà 

đầu tư. 

Bước 2 Phòng 

Chuyên môn 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Chuyên viên: 

- Giám đốc Sở duyệt văn bản chuyển cho phòng 

Chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

- Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ, tham 

mưu văn bản xin ý kiến các cơ quan có liên quan. 

- Trình Trưởng phòng văn bản xin ý kiến. 

- Trưởng phòng trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết 

định ban hành văn bản. 

16 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Văn thư Sở Văn thư Sở: 

Phạm Thị Huế 

Văn thư Sở vào sổ văn bản và phát hành văn bản 

xin ý kiến các cơ quan liên quan. 

02 giờ 

 

Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan liên 

quan 

Cán bộ các cơ quan liên 

quan 

Các cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ 

của mình, tham gia ý kiến thẩm định về điều kiện 

chuyển nhượng dự án thuộc phạm vi quản lý và 

gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

80 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 5 Phòng 

Chuyên môn 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng: 

Chuyên viên: 

Sau khi nhận được ý kiến thẩm định của các cơ 

quan liên quan, Phòng chuyên môn lập báo cáo 

thẩm định trình UBND tỉnh. 

- Trình Lãnh đạo Sở duyệt, ký ban hành văn bản. 

- Đối với hồ sơ có yêu cầu sửa đổi bổ sung thì 

Phòng chuyên môn làm văn bản gửi Nhà đầu tư 

trong vòng 01 ngày làm việc (soạn thảo văn bản 04 

giờ, Lãnh đạo duyệt 04 giờ). 

52 giờ 

 

Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Văn thư Sở vào sổ văn bản và phát hành văn bản 

gửi Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 7 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 
Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh phân loại, trình 

lãnh đạo VP UBND phê duyệt. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 8 Lãnh đạo 

Văn phòng 

UBND tỉnh  

 - Lãnh đạo VP UBND tỉnh phân công cho Lãnh 

đạo Phòng Phụ trách. 

- Lãnh đạo Phòng phân công cho Chuyên viên phụ 

trách. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 9 Phòng 

chuyên môn 

 Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VPUBND tỉnh 

xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND tỉnh và 

UBND tỉnh xem xét quyết định.  

28 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 

10 

Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư VP. UBND 

tỉnh vào số văn bản, lưu hồ sơ. Gửi hồ sơ, kết quả 

liên thông cho Bộ phận văn thư của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư hoặc Trung tâm PVHCC. 

04 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 

11 

Phòng 

Chuyên môn 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng: 

Chuyên viên: 

- Sau khi nhận được văn bản quyết định chủ trương 

đầu tư, Phòng chuyên môn trình Lãnh đạo Sở dự 

thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

- Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định điều chỉnh Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. 

24 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 

12 

Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 

13 

Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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Trường hợp 5: Chuyển nhượng dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định 

chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:  47 (ngày làm việc) x 08 giờ = 376 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;  

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời 

điểm chuyển nhượng dự án đầu tư.  

- Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu 

khác có giá trị pháp lý tương đương.  

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ 

chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác 

có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ 

chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.  

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn 

bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có).  

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Bản sao Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo 

hình thức hợp đồng BCC.  

- Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư 

nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 

02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài 

chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ 

chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà 

đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà 

đầu tư. 

Bước 2 Phòng 

Chuyên môn 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Chuyên viên: 

- Giám đốc Sở duyệt văn bản chuyển cho phòng 

Chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

   02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

- Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ, tham 

mưu văn bản xin ý kiến các cơ quan có liên quan. 

- Trình Trưởng phòng văn bản xin ý kiến. 

- Trưởng phòng trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết 

định ban hành văn bản. 

16 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Văn thư Sở Văn thư Sở: 

Phạm Thị Huế 

Văn thư Sở vào sổ văn bản và phát hành văn bản 

xin ý kiến các cơ quan liên quan. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Cơ quan liên 

quan 
Cán bộ các cơ quan liên 

quan 

Các cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ 

của mình, tham gia ý kiến thẩm định về điều kiện 

chuyển nhượng dự án thuộc phạm vi quản lý và 

gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

80 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 5 Phòng 

Chuyên môn 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng: 

Chuyên viên: 

 

- Sau khi nhận được ý kiến thẩm định của các cơ 

quan liên quan, Phòng chuyên môn làm văn bản 

trình UBND tỉnh xem xét có ý kiến thẩm định về 

hồ sơ dự án và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Trình Lãnh đạo Sở duyệt, ký ban hành văn bản. 

- Đối với hồ sơ có yêu cầu sửa đổi bổ sung thì 

Phòng chuyên môn làm văn bản gửi Nhà đầu tư 

trong vòng 01 ngày làm việc (soạn thảo văn bản 04 

giờ, Lãnh đạo duyệt 04 giờ). 

44 giờ 

 

 

Mẫu 05; 04 

 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Văn thư Sở vào sổ văn bản và phát hành văn bản 

gửi Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 7 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh phân loại, trình 

lãnh đạo VP UBND phê duyệt. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 8 Lãnh đạo 

Văn phòng 

UBND tỉnh  

 - Lãnh đạo VP UBND tỉnh phân công cho Lãnh 

đạo Phòng Phụ trách. 

- Lãnh đạo Phòng phân công cho Chuyên viên phụ 

trách. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 9 Phòng 

chuyên môn 
 Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VPUBND tỉnh 

xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND tỉnh và 

UBND tỉnh xem xét quyết định.  

36 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 10 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư VP. UBND 

tỉnh vào số văn bản, lưu hồ sơ. Gửi văn bản ý kiến 

cho Bộ kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

để tổng hợp. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

 



268 

 

Bước 11 Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 
 Sau khi nhận được ý kiến của UBND tỉnh, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định về điều kiện 

chuyển nhượng trình Thủ tướng Chính phủ. 

80 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 12 Thủ tướng 

Chính phủ 
 Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu 

tư dự án. Gửi kết quả cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

56 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 13 Phòng 

Chuyên môn 
Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng: 

Chuyên viên: 

- Sau khi nhận được văn bản quyết định chủ trương 

đầu tư, Phòng chuyên môn trình Lãnh đạo Sở dự 

thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

- Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định điều chỉnh Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. 

40 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 14 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 15 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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102. Tên thủ tục hành chính:  Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại 

hình tổ chức kinh tế 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-272001 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;  

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

tài liệu có giá trị pháp lý tương đương của nhà đầu tư 

tiếp nhận dự án đầu tư. 

- Bản sao nghị quyết hoặc quyết định của nhà đầu tư 

về việc tổ chức lại, trong đó có nội dung về việc xử lý 

tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư. 

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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Bước 2 Phòng 

Chuyên môn 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Chuyên viên: 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

   02 giờ Mẫu 01, 04,05 

 

- Chuyên viên thẩm định, xử lý hồ sơ dự án, báo 

cáo Trưởng phòng trình Lãnh đạo Sở điều chỉnh 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

- Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định điều chỉnh Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư. 

Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản 

và nêu rõ lý do. 

112 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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103. Tên thủ tục hành chính:  Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-272003 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;  

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ 

chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương 

đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu 

tư là tổ chức.  

- Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, 

trọng tài. 

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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Bước 2 Phòng 

Chuyên môn 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Chuyên viên: 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

   02 giờ Mẫu 01, 04,05 

 

- Chuyên viên thẩm định, xử lý hồ sơ dự án, báo 

cáo Trưởng phòng trình Lãnh đạo Sở điều chỉnh 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

- Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định điều chỉnh Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư. 

Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản 

và nêu rõ lý do. 

112 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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104. Tên thủ tục hành chính:  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-272005 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư. 

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng 

Chuyên môn 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Chuyên viên: 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

   02 giờ Mẫu 01, 04,05 

 

- Chuyên viên thẩm định, xử lý hồ sơ dự án, báo 

cáo Trưởng phòng trình Lãnh đạo Sở cấp lại Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư. 

- Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư. 

Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản 

và nêu rõ lý do. 

32 giờ Mẫu 05, 02, 04 
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Bước 3 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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105. Tên thủ tục hành chính:  Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-272007 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư. 

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng 

Chuyên môn 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Chuyên viên: 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

   02 giờ Mẫu 01, 04,05 

 

- Chuyên viên thẩm định, xử lý hồ sơ dự án, báo 

cáo Trưởng phòng trình Lãnh đạo Sở hiệu đính 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

- Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư. 

Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản 

và nêu rõ lý do. 

16 giờ Mẫu 05, 02, 04 
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Bước 3 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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106. Tên thủ tục hành chính:  Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-272009 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  Ngay khi nhà đầu tư nộp 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

 Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng 

Chuyên môn 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Chuyên viên: 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

 Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Ghi nhận tình trạng nộp lại Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư của nhà đầu tư. 

- Báo cáo Trưởng phòng và Lãnh đạo Sở. 

 Mẫu 05 

 

Bước 3 Lãnh đạo Sở Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

- Lãnh đạo Sở quyết định việc tiếp nhận Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nộp. 

 Mẫu 05 
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107. Tên thủ tục hành chính:  Giãn tiến độ đầu tư 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-272011 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư 

theo Mẫu I.9 ban hành kèm theo Thông tư số 

16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015. 

* Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án ghi 

trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết 

định chủ trương đầu tư thì thực hiện theo thủ tục tương 

ứng về điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, 

quyết định chủ trương đầu tư mà không thực hiện theo 

thủ tục này. 

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng 

Chuyên môn 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

   02 giờ Mẫu 01, 04,05 
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Chuyên viên: - Chuyên viên thẩm định, xử lý hồ sơ dự án, báo 

cáo Trưởng phòng trình Lãnh đạo Sở về việc giãn 

tiến độ đầu tư. 

- Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định về việc giãn 

tiến độ đầu tư. 

Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản 

và nêu rõ lý do. 

112 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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108. Tên thủ tục hành chính:  Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-272013 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  Ngay khi tiếp nhận thông báo 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Thông báo tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư. 

 Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng 

Chuyên môn 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Chuyên viên: 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

 Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Ghi nhận tình trạng hoạt động của dự án. 

- Báo cáo Trưởng phòng và Lãnh đạo Sở. 

 Mẫu 05 

 

Bước 3 Lãnh đạo Sở Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

- Lãnh đạo Sở quyết định việc ghi nhận tình trạng 

hoạt động của dự án. 

 Mẫu 05 
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109. Tên thủ tục hành chính:  Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-272015 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  Ngay khi tiếp nhận hồ sơ 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Trường hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động của 

dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 

48 Luật Đầu tư:  

+ Quyết định chấm dứt chấm dứt hoạt động của dự án 

đầu tư;  

+ Kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).  

- Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 

theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ 

doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án 

đầu tư (theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 

Điều 48 Luật Đầu tư):  

 Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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+ Thông báo của nhà đầu tư;  

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có); 

+ Điều lệ hoặc hợp đồng trong trường hợp điều lệ hoặc 

hợp đồng ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án 

đầu tư. 

Bước 2 Phòng 

Chuyên môn 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Chuyên viên: 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

 Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Ghi nhận tình trạng hoạt động của dự án. 

- Báo cáo Trưởng phòng và Lãnh đạo Sở. 

 Mẫu 05 

 

Bước 3 Lãnh đạo Sở Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

- Lãnh đạo Sở quyết định việc tiếp nhận hồ sơ 

chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. 

 Mẫu 05 
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110. Tên thủ tục hành chính:  Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-272017 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành. 

- Quyết định của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng 

BCC về việc thành lập văn phòng điều hành. 

- Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn 

phòng điều hành. 

- Bản sao hợp đồng BCC. 

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng 

Chuyên môn 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 
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Chuyên viên: - Chuyên viên thẩm định, xử lý hồ sơ dự án và báo 

cáo Trưởng phòng trình Lãnh đạo Sở xem xét, 

quyết định. 

- Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành cho 

nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. 

Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản 

và nêu rõ lý do. 

112 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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111. Tên thủ tục hành chính:  Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-272019 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều 

hành trong trường hợp văn phòng điều hành chấm dứt 

hoạt động trước thời hạn. 

- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán; - Danh sách 

người lao động và quyền lợi người lao động đã được 

giải quyết. 

- Xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các 

nghĩa vụ về thuế. 

- Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đã 

hoàn thành nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội. 

- Xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu. 

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều 

hành. 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

- Bản sao hợp đồng BCC. 

Bước 2 Phòng 

Chuyên môn 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Chuyên viên: 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

- Chuyên viên thẩm định, xử lý hồ sơ dự án và báo 

cáo Trưởng phòng trình Lãnh đạo Sở xem xét, 

quyết định. 

- Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định. 

Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản 

và nêu rõ lý do. 

112 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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112. Tên thủ tục hành chính:  Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy 

chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-272021 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư. 

- Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi 

đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị 

pháp lý tương đương. 

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng 

Chuyên môn 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 
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Chuyên viên: - Chuyên viên thẩm định, xử lý hồ sơ dự án và báo 

cáo Trưởng phòng trình Lãnh đạo Sở xem xét, 

quyết định. 

- Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định. 

Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản 

và nêu rõ lý do. 

16 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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113. Tên thủ tục hành chính:  Cung cấp thông tin về dự án đầu tư 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-272023 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị cung cấp thông tin của nhà đầu tư. 

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng 

Chuyên môn 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Chuyên viên: 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

- Chuyên viên xem xét thông tin cung cấp theo 

thẩm quyền và báo cáo Trưởng phòng trình Lãnh 

đạo Sở xem xét, quyết định. 

- Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định. 

Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản 

và nêu rõ lý do. 

32 giờ Mẫu 05, 02, 04 
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Bước 3 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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114. Tên thủ tục hành chính:  Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-272025 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị áp dụng các biện pháp bảo đảm đầu 

tư. 

 - Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy 

chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định 

chủ trương đầu tư hoặc văn bản khác của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền có quy định về ưu đãi đầu tư (nếu 

có một trong các loại giấy tờ đó).  

Văn bản đề nghị do nhà đầu tư lập. 

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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Bước 2 Phòng 

Chuyên môn 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Chuyên viên: 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

- Chuyên viên xem xét, xử lý hồ sơ và báo cáo 

Trưởng phòng trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết 

định biện pháp bảo đảm đầu tư. 

- Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định. 

Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản 

và nêu rõ lý do. 

232 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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115. Tên thủ tục hành chính:  Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-272027 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.  

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ 

chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy 

chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác 

xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức. 

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng 

Chuyên môn 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Chuyên viên: 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

- Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ, xem xét 

việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư 

112 giờ Mẫu 05, 02, 04 
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nước ngoài, báo cáo Trưởng phòng trình Lãnh đạo 

Sở quyết định. 

- Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định việc thông báo 

cho nhà đầu tư để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay 

đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp 

luật. 

Trường hợp không đáp ứng điều kiện, phải thông 

báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Bước 3 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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116. Tên thủ tục hành chính:  Đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép 

đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý 

tương đương 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-272033 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp;  

- Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;  

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế. 

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng ĐKKD. 

- Trưởng Phòng ĐKKD chuyển hồ sơ cho cán bộ 

chuyên môn xử lý hồ sơ. 

 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 
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 Chuyên viên: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Thẩm định hồ sơ,  xem xét xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

12 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định.    04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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117. Tên thủ tục hành chính:  Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư 

(đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-272034 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Thành phần hồ sơ tương ứng đối với từng loại nội 

dung đăng ký kinh doanh thay đổi. Theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp. 

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

Chuyên viên: 

- Chu Văn Tiến 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng ĐKKD. 

- Trưởng Phòng ĐKKD chuyển hồ sơ cho cán bộ 

chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Thẩm định hồ sơ,  xem xét xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

12 giờ Mẫu 05, 02, 04 
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- An Quang Trung 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

- Chuyển cơ quan thuế (nếu cần). 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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118. Tên thủ tục hành chính:  Thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-272034 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Hồ sơ thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp hoặc pháp luật khác tương 

ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế. 

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng Đăng 

ký kinh 

doanh 

(ĐKKD) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Xuân Thủy 

Chuyên viên: 

- Chu Văn Tiến 

- An Quang Trung 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng ĐKKD. 

- Trưởng Phòng ĐKKD chuyển hồ sơ cho cán bộ 

chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Thẩm định hồ sơ,  xem xét xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

- Chuyển cơ quan thuế (nếu cần). 

12 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 



300 

 

- Phạm Vũ Duy 

- Nguyễn Lê Quang 

Bước 3 Phòng 

ĐKKD 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Xuân Thủy 

Trưởng phòng xem xét, quyết định. 04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào sổ văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho 

bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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V. LĨNH VỰC VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI VÀ VIỆN TRỢ PHI CHÍNH 

PHỦ NƯỚC NGOÀI 

Mục 1: Nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài 

119. Tên thủ tục hành chính:  Tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài 

(PCPNN) 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271856 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:  20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ. (Thời hạn thẩm định). 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị trình phê duyệt của:  

+ Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN đối với 

các khoản viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

Thủ tướng Chính phủ.  

+ Cơ quan chủ quản (hoặc Chủ khoản viện trợ PCPNN 

trong trường hợp Cơ quan chủ quản trực tiếp quản lý) 

đối với các khoản viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền 

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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phê duyệt của Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ 

PCPNN.  

- Văn bản của Bên tài trợ thống nhất với nội dung 

khoản viện trợ PCPNN và thông báo hoặc cam kết xem 

xét tài trợ cho khoản viện trợ PCPNN đó.  

- Dự thảo văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật 

(bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài) và dự thảo 

Thỏa thuận viện trợ PCPNN cụ thể (nếu được yêu cầu 

để ký kết thay văn kiện chương trình, dự án sau này).  

- Bản sao Giấy đăng ký hoạt động và/hoặc bản sao giấy 

tờ hợp pháp về tư cách pháp nhân của Bên tài trợ. Các 

bản sao cần được hợp pháp hóa lãnh sự để đảm bảo 

tính hợp pháp của văn bản. 

Bước 2 Phòng Kinh 

tế đối ngoại 

(KTĐN) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Minh An 

Chuyên viên: 

- Dương Đức Nghĩa 

- Nguyễn Xuân Quỳnh 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng KTĐN. 

- Trưởng Phòng KTĐN chuyển hồ sơ cho cán bộ 

chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, tham mưu văn bản xin ý kiến các cơ 

quan có liên quan. 

- Trình Trưởng phòng. 

10 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng Kinh 

tế đối ngoại 

(KTĐN) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Minh An. 

Văn thư Sở: 

Phạm Thị Huế 

- Trưởng phòng trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết 

định ban hành văn bản. 

- Lãnh đạo Sở ký ban hành văn bản. 

- Văn thư Sở vào sổ văn bản và phát hành văn bản 

xin ý kiến các cơ quan liên quan. 

10 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 4 Cơ quan liên 

quan 

Cán bộ các cơ quan liên 

quan 

Các cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ 

của mình, tham gia ý kiến thẩm định về nội dung 

của dự án thuộc phạm vi quản lý và gửi về Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

80 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng Kinh 

tế đối ngoại 

(KTĐN) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Minh An 

Chuyên viên: 

- Dương Đức Nghĩa 

- Nguyễn Xuân Quỳnh 

- Sau khi nhận được ý kiến thẩm định của các cơ 

quan liên quan, Phòng KTĐN lập báo cáo kết quả 

thẩm định trình UBND tỉnh kèm văn kiện dự án đã 

được hoàn thiện theo ý kiến thẩm định của các cơ 

quan có liên quan. 

- Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định ký ban hành 

văn bản. 

52 giờ 

 

 

 

 

Mẫu 05; 04 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở phát hành văn bản, lưu hồ 

sơ và xác nhận trên phần mềm.  

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 
Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh phân loại, trình 

lãnh đạo VP UBND phê duyệt. 

Không 

quy định 

Mẫu 05; 04 

Bước 8 Lãnh đạo 

Văn phòng 

UBND tỉnh  

 - Lãnh đạo VP UBND tỉnh phân công cho Lãnh 

đạo Phòng Phụ trách. 

- Lãnh đạo Phòng phân công cho Chuyên viên phụ 

trách. 

Không 

quy định 

Mẫu 05; 04 

Bước 9 Phòng 

chuyên môn 

 
Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VPUBND tỉnh 

xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND tỉnh và 

UBND tỉnh xem xét quyết định phê duyệt.  

Không 

quy định 

Mẫu 05; 04 
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Bước 

10 

Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư VP. UBND 

tỉnh vào số văn bản, lưu hồ sơ. Gửi hồ sơ, kết quả 

liên thông cho Bộ phận văn thư của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư hoặc Trung tâm PVHCC. 

Không 

quy định 

Mẫu 05; 04 

 

Bước 

11 

Trung Tâm 

PVHCC 
- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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120. Tên thủ tục hành chính:  Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271857 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:  20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ. (Thời hạn thẩm định). 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị trình phê duyệt của:  

+ Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN đối với 

các khoản viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

Thủ tướng Chính phủ.  

+ Cơ quan chủ quản (hoặc Chủ khoản viện trợ PCPNN 

trong trường hợp Cơ quan chủ quản trực tiếp quản lý) 

đối với các khoản viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ 

PCPNN.  

- Văn bản của Bên tài trợ thống nhất với nội dung 

khoản viện trợ PCPNN và thông báo hoặc cam kết xem 

xét tài trợ cho khoản viện trợ PCPNN đó.  

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Dự thảo văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật 

(bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài) và dự thảo 

Thỏa thuận viện trợ PCPNN cụ thể (nếu được yêu cầu 

để ký kết thay văn kiện chương trình, dự án sau này).  

- Bản sao Giấy đăng ký hoạt động và/hoặc bản sao giấy 

tờ hợp pháp về tư cách pháp nhân của Bên tài trợ. Các 

bản sao cần được hợp pháp hóa lãnh sự để đảm bảo 

tính hợp pháp của văn bản. 

Bước 2 Phòng Kinh 

tế đối ngoại 

(KTĐN) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Minh An 

Chuyên viên: 

- Dương Đức Nghĩa 

- Nguyễn Xuân Quỳnh 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng KTĐN. 

- Trưởng Phòng KTĐN chuyển hồ sơ cho cán bộ 

chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, tham mưu văn bản xin ý kiến các cơ 

quan có liên quan. 

- Trình Trưởng phòng. 

 

 

10 giờ 

Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng Kinh 

tế đối ngoại 

(KTĐN) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Minh An. 

Văn thư Sở: 

Phạm Thị Huế 

- Trưởng phòng trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết 

định ban hành văn bản. 

- Lãnh đạo Sở ký ban hành văn bản. 

- Văn thư Sở vào sổ văn bản và phát hành văn bản 

xin ý kiến các cơ quan liên quan. 

 

 

10 giờ 

Mẫu 05; 04 
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Bước 4 Cơ quan liên 

quan 

Cán bộ các cơ quan liên 

quan 

Các cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ 

của mình, tham gia ý kiến thẩm định về nội dung 

của dự án thuộc phạm vi quản lý và gửi về Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

 

80 giờ 

Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng Kinh 

tế đối ngoại 

(KTĐN) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Minh An 

Chuyên viên: 

- Dương Đức Nghĩa 

- Nguyễn Xuân Quỳnh 

- Sau khi nhận được ý kiến thẩm định của các cơ 

quan liên quan, Phòng KTĐN lập báo cáo kết quả 

thẩm định trình UBND tỉnh kèm văn kiện dự án đã 

được hoàn thiện theo ý kiến thẩm định của các cơ 

quan có liên quan. 

- Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định ký ban hành 

văn bản. 

 

 

 

52 giờ 

 

Mẫu 05; 04 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở phát hành văn bản, lưu hồ 

sơ và xác nhận trên phần mềm.  

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 
Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh phân loại, trình 

lãnh đạo VP UBND phê duyệt. 

Không 

quy định 

Mẫu 05; 04 

Bước 8 Lãnh đạo 

Văn phòng 

UBND tỉnh  

 - Lãnh đạo VP UBND tỉnh phân công cho Lãnh 

đạo Phòng Phụ trách. 

- Lãnh đạo Phòng phân công cho Chuyên viên phụ 

trách. 

Không 

quy định 

Mẫu 05; 04 

Bước 9 Phòng 

chuyên môn 

 Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VPUBND tỉnh 

xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND tỉnh và 

UBND tỉnh xem xét quyết định phê duyệt tiếp 

nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi chính 

phủ nước ngoài. 

Không 

quy định 

Mẫu 05; 04 
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Bước 

10 

Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư VP. UBND 

tỉnh vào số văn bản, lưu hồ sơ. Gửi hồ sơ, kết quả 

liên thông cho Bộ phận văn thư của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư hoặc Trung tâm PVHCC. 

Không 

quy định 

Mẫu 05; 04 

 

Bước 

11 

Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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121. Tên thủ tục hành chính:  Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271858 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:  20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ. (Thời hạn thẩm định). 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị trình phê duyệt của:  

+ Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN đối với 

các khoản viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

Thủ tướng Chính phủ.  

+ Cơ quan chủ quản (hoặc Chủ khoản viện trợ PCPNN 

trong trường hợp Cơ quan chủ quản trực tiếp quản lý) 

đối với các khoản viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ 

PCPNN.  

- Văn bản của Bên tài trợ thống nhất với nội dung 

khoản viện trợ PCPNN và thông báo hoặc cam kết xem 

xét tài trợ cho khoản viện trợ PCPNN đó.  

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Dự thảo văn kiện chương trình (bằng cả tiếng Việt và 

tiếng nước ngoài) và dự thảo Thỏa thuận viện trợ 

PCPNN cụ thể (nếu được yêu cầu để ký kết thay văn 

kiện chương trình, dự án sau này).  

- Bản sao Giấy đăng ký hoạt động và/hoặc bản sao giấy 

tờ hợp pháp về tư cách pháp nhân của Bên tài trợ. Các 

bản sao cần được hợp pháp hóa lãnh sự để đảm bảo 

tính hợp pháp của văn bản. 

Bước 2 Phòng Kinh 

tế đối ngoại 

(KTĐN) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Minh An 

Chuyên viên: 

- Dương Đức Nghĩa 

- Nguyễn Xuân Quỳnh 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng KTĐN. 

- Trưởng Phòng KTĐN chuyển hồ sơ cho cán bộ 

chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, tham mưu văn bản xin ý kiến các cơ 

quan có liên quan. 

- Trình Trưởng phòng. 

10 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng Kinh 

tế đối ngoại 

(KTĐN) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Minh An. 

Văn thư Sở: 

Phạm Thị Huế 

- Trưởng phòng trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết 

định ban hành văn bản. 

- Lãnh đạo Sở ký ban hành văn bản. 

- Văn thư Sở vào sổ văn bản và phát hành văn bản 

xin ý kiến các cơ quan liên quan. 

10 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 4 Cơ quan liên 

quan 

Cán bộ các cơ quan liên 

quan 

Các cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ 

của mình, tham gia ý kiến thẩm định về nội dung 

của dự án thuộc phạm vi quản lý và gửi về Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

80 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 5 Phòng Kinh 

tế đối ngoại 

(KTĐN) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Minh An 

Chuyên viên: 

- Dương Đức Nghĩa 

- Nguyễn Xuân Quỳnh 

- Sau khi nhận được ý kiến thẩm định của các cơ 

quan liên quan, Phòng KTĐN lập báo cáo kết quả 

thẩm định trình UBND tỉnh kèm văn kiện dự án đã 

được hoàn thiện theo ý kiến thẩm định của các cơ 

quan có liên quan. 

- Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định ký ban hành 

văn bản. 

 

 

52 giờ 

 

 

 

 

Mẫu 05; 04 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở phát hành văn bản, lưu hồ 

sơ và xác nhận trên phần mềm.  

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh phân loại, trình 

lãnh đạo VP UBND phê duyệt. 

Không 

quy định 

Mẫu 05; 04 

Bước 7 Lãnh đạo 

Văn phòng 

UBND tỉnh  

 - Lãnh đạo VP UBND tỉnh phân công cho Lãnh 

đạo Phòng Phụ trách. 

- Lãnh đạo Phòng phân công cho Chuyên viên phụ 

trách. 

Không 

quy định 

Mẫu 05; 04 

Bước 8 Phòng 

chuyên môn 
 Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VPUBND tỉnh 

xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND tỉnh và 

UBND tỉnh xem xét quyết định phê duyệt.  

Không 

quy định 

Mẫu 05; 04 

Bước 9 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư VP. UBND 

tỉnh vào số văn bản, lưu hồ sơ. Gửi hồ sơ, kết quả 

liên thông cho Bộ phận văn thư của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư hoặc Trung tâm PVHCC. 

Không 

quy định 

Mẫu 05; 04 
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Bước 

10 

Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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122. Tên thủ tục hành chính:  Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271859 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:  20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ. (Thời hạn thẩm định). 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị trình phê duyệt của:  

+ Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN đối với 

các khoản viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

Thủ tướng Chính phủ.  

+ Cơ quan chủ quản (hoặc Chủ khoản viện trợ PCPNN 

trong trường hợp Cơ quan chủ quản trực tiếp quản lý) 

đối với các khoản viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ 

PCPNN.  

- Văn bản của Bên tài trợ thống nhất với nội dung 

khoản viện trợ PCPNN và thông báo hoặc cam kết xem 

xét tài trợ cho khoản viện trợ PCPNN đó.  

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Dự thảo danh mục các khoản viện trợ phi dự án (bằng 

cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài). 

- Bản sao Giấy đăng ký hoạt động và/hoặc bản sao giấy 

tờ hợp pháp về tư cách pháp nhân của Bên tài trợ. Các 

bản sao cần được hợp pháp hóa lãnh sự để đảm bảo 

tính hợp pháp của văn bản.  

- Trường hợp khoản viện trợ phi dự án là phương tiện 

đã qua sử dụng thì cần có thêm văn bản:  

+ Bản đăng ký hoặc Giấy chứng nhận sở hữu phương 

tiện của Bên tài trợ;  

+ Giấy Chứng nhận đăng kiểm của cơ quan có thẩm 

quyền của nước Bên tài trợ.  

Trong trường hợp có phương tiện tạm nhập tái xuất thì 

cần có Giấy Chứng nhận đăng kiểm của cơ quan có 

thẩm quyền của Việt Nam;  

+ Văn bản giám định phương tiện vận tải còn hơn 80% 

so với giá trị sử dụng mới do tổ chức giám định có 

thẩm quyền của nước Bên tài trợ xác nhận. 

Bước 2 Phòng Kinh 

tế đối ngoại 

(KTĐN) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Minh An 

Chuyên viên: 

- Dương Đức Nghĩa 

- Nguyễn Xuân Quỳnh 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng KTĐN. 

- Trưởng Phòng KTĐN chuyển hồ sơ cho cán bộ 

chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, tham mưu văn bản xin ý kiến các cơ 

quan có liên quan. 

- Trình Trưởng phòng. 

10 giờ Mẫu 05, 02, 04 
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Bước 3 Phòng Kinh 

tế đối ngoại 

(KTĐN) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Minh An 

Văn thư Sở: 

Phạm Thị Huế 

- Trưởng phòng trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết 

định ban hành văn bản. 

- Lãnh đạo Sở ký ban hành văn bản. 

- Văn thư Sở vào sổ văn bản và phát hành văn bản 

xin ý kiến các cơ quan liên quan. 

10 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 4 Cơ quan liên 

quan 
Cán bộ các cơ quan liên 

quan 

Các cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ 

của mình, tham gia ý kiến thẩm định về nội dung 

của dự án thuộc phạm vi quản lý và gửi về Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

80 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng Kinh 

tế đối ngoại 

(KTĐN) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Minh An 

Chuyên viên: 

- Dương Đức Nghĩa 

- Nguyễn Xuân Quỳnh 

- Sau khi nhận được ý kiến thẩm định của các cơ 

quan liên quan, Phòng KTĐN lập báo cáo kết quả 

thẩm định trình UBND tỉnh kèm văn kiện dự án đã 

được hoàn thiện theo ý kiến thẩm định của các cơ 

quan có liên quan. 

- Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định ký ban hành 

văn bản. 

52 giờ 

 

 

 

 

Mẫu 05; 04 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở phát hành văn bản, lưu hồ 

sơ và xác nhận trên phần mềm.  

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh phân loại, trình 

lãnh đạo VP UBND phê duyệt. 

Không 

quy định 

Mẫu 05; 04 
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Bước 8 Lãnh đạo 

Văn phòng 

UBND tỉnh  

 - Lãnh đạo VP UBND tỉnh phân công cho Lãnh 

đạo Phòng Phụ trách. 

- Lãnh đạo Phòng phân công cho Chuyên viên phụ 

trách. 

Không 

quy định 

Mẫu 05; 04 

Bước 9 Phòng 

chuyên môn 

 Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VPUBND tỉnh 

xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND tỉnh và 

UBND tỉnh xem xét quyết định.  

Không 

quy định 

Mẫu 05; 04 

Bước 

10 

Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư VP. UBND 

tỉnh vào số văn bản, lưu hồ sơ. Gửi hồ sơ, kết quả 

liên thông cho Bộ phận văn thư của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư hoặc Trung tâm PVHCC. 

Không 

quy định 

Mẫu 05; 04 

 

Bước 

11 

Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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Mục 2:  Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 

123. Tên thủ tục hành chính:  Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của 

người đứng đầu cơ quan chủ quản 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271871 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:   

a) Đối với chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, chương trình mục tiêu: 100 (ngày làm việc) x 08 giờ = 

800 giờ. 

b) Đối với dự án đầu tư nhóm A:  50 (ngày làm việc) x 08 giờ = 400 giờ. 

c) Đối với dự án đầu tư nhóm B:  40 (ngày làm việc) x 08 giờ = 320 giờ. 

d) Đối với dự án đầu tư nhóm C, dự án hỗ trợ kỹ thuật và chương trình dự án khác:  30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định văn kiện chương trình, dự 

án của cơ quan chủ quản (đối với văn kiện chương 

trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ 

tướng Chính phủ) hoặc của chủ dự án (đối với văn kiện 

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

người đứng đầu cơ quan chủ quản).  

- Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án.  

- Văn kiện chương trình, dự án.  

- Trường hợp chương trình, dự án vay lại toàn bộ hoặc 

một phần từ ngân sách nhà nước, chủ dự án gửi kèm 

theo các tài liệu chứng minh năng lực tài chính, 

phương án trả nợ và các tài liệu khác theo hướng dẫn 

của Bộ Tài chính.  

- Ý kiến bằng văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 

Tài chính, các cơ quan có liên quan trong quá trình xây 

dựng văn kiện chương trình, dự án.  

- Các tài liệu có liên quan đến chương trình, dự án bằng 

tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo. 

Bước 2 Phòng Kinh 

tế đối ngoại 

(KTĐN) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Minh An 

Chuyên viên: 

- Dương Đức Nghĩa 

- Nguyễn Xuân Quỳnh 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng KTĐN. 

- Trưởng Phòng KTĐN chuyển hồ sơ cho cán bộ 

chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, tham mưu văn bản xin ý kiến các cơ 

quan có liên quan. 

- Trình Trưởng phòng. 

10 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng Kinh 

tế đối ngoại 

(KTĐN) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Minh An. 

Văn thư Sở: 

Phạm Thị Huế 

- Trưởng phòng trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết 

định ban hành văn bản. 

- Lãnh đạo Sở ký ban hành văn bản. 

- Văn thư Sở vào sổ văn bản và phát hành văn bản 

xin ý kiến các cơ quan liên quan. 

10 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 4 Cơ quan liên 

quan 

Cán bộ các cơ quan liên 

quan 

Các cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ 

của mình, tham gia ý kiến thẩm định về nội dung 

của dự án thuộc phạm vi quản lý và gửi về Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

80 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng Kinh 

tế đối ngoại 

(KTĐN) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Minh An 

Chuyên viên: 

- Dương Đức Nghĩa 

- Nguyễn Xuân Quỳnh 

- Sau khi nhận được ý kiến thẩm định của các cơ 

quan liên quan, Phòng KTĐN lập báo cáo kết quả 

thẩm định báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, quyết 

định ký ban hành văn bản trình UBND tỉnh trong 

thời gian: 

+ Đối với chương trình mục tiêu quốc gia, dự án 

quan trọng quốc gia, chương trình mục tiêu: 612 

giờ. 

+ Đối với dự án đầu tư nhóm A:  212 giờ. 

+ Đối với dự án đầu tư nhóm B:  132 giờ. 

+ Đối với dự án đầu tư nhóm C, dự án hỗ trợ kỹ 

thuật và chương trình dự án khác:  52 giờ. 

 

 

 

 

 

 

612 giờ 

 

212 giờ 

132 giờ 

 

52 giờ 

Mẫu 05; 04 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào số văn bản, phát hành 

văn bản và xác nhận trên phần mềm.  

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 
Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh phân loại, trình 

lãnh đạo VP UBND phê duyệt. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 8 Lãnh đạo 

Văn phòng 

UBND tỉnh  

 - Lãnh đạo VP UBND tỉnh phân công cho Lãnh 

đạo Phòng Phụ trách. 

- Lãnh đạo Phòng phân công cho Chuyên viên phụ 

trách. 

04 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 9 Phòng 

chuyên môn 

 Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VPUBND tỉnh 

xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND tỉnh và 

UBND tỉnh xem xét quyết định phê duyệt.  

68 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 

10 

Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư VP. UBND 

tỉnh vào số văn bản, lưu hồ sơ. Gửi hồ sơ, kết quả 

liên thông cho Bộ phận văn thư của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư hoặc Trung tâm PVHCC. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 

11 

Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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124. Tên thủ tục hành chính:  Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn 

vay ưu đãi, vốn đối ứng 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271876 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:  30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án được 

lập cho toàn bộ thời gian thực hiện chương trình, dự 

án và phải bao gồm tất cả hợp phần, hạng mục, nhóm 

hoạt động, nguồn vốn tương ứng (vốn ODA, vốn vay 

ưu đãi, vốn đối ứng) và tiến độ thực hiện dự kiến kèm 

theo. 

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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Bước 2 Phòng Kinh 

tế đối ngoại 

(KTĐN) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Minh An 

Chuyên viên: 

- Dương Đức Nghĩa 

- Nguyễn Xuân Quỳnh 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng KTĐN. 

- Trưởng Phòng KTĐN chuyển hồ sơ cho cán bộ 

chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Thẩm định hồ sơ (nếu cần). 

- Xin ý kiến các cơ quan liên quan (nếu cần). 

- Trình Trưởng phòng. 

Trưởng phòng trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết 

định ban hành văn bản. 

232 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở vào số văn bản, phát hành 

văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi 

hồ sơ, kết quả cho bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm 

PVHCC. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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125. Tên thủ tục hành chính:  Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu 

đãi, vốn đối ứng hàng năm 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271877 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:  Không quy định 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Nội dung của kế hoạch thực hiện chương trình, dự án 

hàng năm phải có thông tin chi tiết về các hợp phần 

(chia theo hợp phần hỗ trợ kỹ thuật và đầu tư xây 

dựng), các hạng mục và hoạt động chính, các nguồn 

vốn, kể cả vốn đối ứng và tiến độ thực hiện dự kiến 

kèm theo. 

 Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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Bước 2 Phòng Kinh 

tế đối ngoại 

(KTĐN) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Minh An 

Chuyên viên: 

- Dương Đức Nghĩa 

- Nguyễn Xuân Quỳnh 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng KTĐN. 

- Trưởng Phòng KTĐN chuyển hồ sơ cho cán bộ 

chuyên môn xử lý hồ sơ. 

 Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Thẩm định hồ sơ (nếu cần). 

- Xin ý kiến các cơ quan liên quan (nếu cần). 

- Trình Trưởng phòng. 

Trưởng phòng trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết 

định ban hành văn bản. 

 Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Bộ phận văn 

thư 
Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Bộ phận Văn thư của Sở phát hành văn bản, lưu hồ 

sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả 

cho bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHCC. 

 Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Trung Tâm 

PVHCC 
- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

 Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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126. Tên thủ tục hành chính:  Xác nhận chuyên gia 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271874 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Bản cam kết không mang quốc tịch Việt Nam của 

chuyên gia.  

- Bản sao hộ chiếu (có chứng thực) của chuyên gia và 

các thành viên trong gia đình chuyên gia, trong đó có 

trang thị thực nhập cảnh Việt Nam (nếu có) và trang 

đóng dấu xuất nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập 

cảnh.  

- Bản gốc hoặc bản sao (có chứng thực) các tài liệu sau: 

(i) Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu dịch vụ tư vấn 

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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(cá nhân hoặc nhóm chuyên gia); (ii) Tài liệu đấu thầu 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bao gồm phần 

danh sách tư vấn).  

- Văn bản chấp thuận của Bên Việt Nam và Bên nước 

ngoài trong trường hợp có sự thay đổi và bổ sung so với 

danh sách chuyên gia, tư vấn trong tài liệu đấu thầu đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

- Bản sao hợp đồng tư vấn của chuyên gia (cá nhân hoặc 

Nhóm chuyên gia) ký với nhà thầu, cơ quan có thẩm 

quyền Bên Việt Nam hoặc Bên nước ngoài. 

Bước 2 Phòng Kinh 

tế đối ngoại 

(KTĐN) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Minh An 

Chuyên viên: 

Dương Đức Nghĩa 

Nguyễn Xuân Quỳnh 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Thẩm định hồ sơ (nếu cần). 

- Xin ý kiến các cơ quan liên quan (nếu cần). 

- Trình Trưởng phòng. 

Trưởng phòng báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, quyết 

định trình UBND tỉnh phê duyệt. 

72 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh phân loại, trình 

lãnh đạo VP UBND phê duyệt. 

04 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 4 Lãnh đạo 

Văn phòng 

UBND tỉnh  

 - Lãnh đạo VP UBND tỉnh phân công cho Lãnh 

đạo Phòng Phụ trách. 

- Lãnh đạo Phòng phân công cho Chuyên viên phụ 

trách. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng 

chuyên môn 

 Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VPUBND tỉnh 

xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND tỉnh và 

UBND tỉnh xem xét quyết định.  

30 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 6 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư VP. UBND 

tỉnh vào số văn bản, lưu hồ sơ. Gửi hồ sơ, kết quả 

liên thông cho Bộ phận văn thư của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư hoặc Trung tâm PVHCC. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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127. Tên thủ tục hành chính:  Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng 

vốn ODA viện trợ không hoàn lại 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-272069 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:   

a) Đối với chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, chương trình mục tiêu: 100 (ngày làm việc) x 08 giờ = 

800 giờ. 

b) Đối với dự án đầu tư nhóm A:  50 (ngày làm việc) x 08 giờ = 400 giờ. 

c) Đối với dự án đầu tư nhóm B:  40 (ngày làm việc) x 08 giờ = 320 giờ. 

d) Đối với dự án đầu tư nhóm C, dự án hỗ trợ kỹ thuật và chương trình dự án khác:  30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định văn kiện chương trình, dự 

án của cơ quan chủ quản (đối với văn kiện chương 

trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ 

tướng Chính phủ) hoặc của chủ dự án (đối với văn kiện 

chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

người đứng đầu cơ quan chủ quản).  

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Văn bản của nhà tài trợ thống nhất với nội dung dự 

án, phi dự án và thông báo hoặc cam kết xem xét tài 

trợ.  

- Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án.  

- Dự thảo Văn kiện chương trình, dự án, phi dự án. 

- Các văn bản ghi nhớ với nhà tài trợ, báo cáo của đoàn 

chuyên gia thẩm định thực hiện theo yêu cầu của nhà 

tài trợ (nếu có).  

- Văn bản góp ý của các cơ quan liên quan.  

- Các tài liệu có liên quan đến chương trình, dự án bằng 

tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo. 

Bước 2 Phòng Kinh 

tế đối ngoại 

(KTĐN) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Minh An 

Chuyên viên: 

- Dương Đức Nghĩa 

- Nguyễn Xuân Quỳnh 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng KTĐN. 

- Trưởng Phòng KTĐN chuyển hồ sơ cho cán bộ 

chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, tham mưu văn bản xin ý kiến các cơ 

quan có liên quan. 

- Trình Trưởng phòng. 

10 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng Kinh 

tế đối ngoại 

(KTĐN) 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Minh An. 

Văn thư Sở: 

Phạm Thị Huế 

- Trưởng phòng trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết 

định ban hành văn bản. 

- Lãnh đạo Sở ký ban hành văn bản. 

- Văn thư Sở vào sổ văn bản và phát hành văn bản 

xin ý kiến các cơ quan liên quan. 

10 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 4 Cơ quan liên 

quan 

Cán bộ các cơ quan liên 

quan 

Các cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ 

của mình, tham gia ý kiến thẩm định về nội dung 

của dự án thuộc phạm vi quản lý và gửi về Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

80 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Phòng Kinh 

tế đối ngoại 

(KTĐN) 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Nguyễn Minh An 

Chuyên viên: 

- Dương Đức Nghĩa 

- Nguyễn Xuân Quỳnh 

Sau khi nhận được ý kiến thẩm định của các cơ 

quan liên quan, Phòng KTĐN lập báo cáo kết quả 

thẩm định báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, quyết 

định ký ban hành văn bản trình UBND tỉnh trong 

thời gian: 

- Đối với chương trình mục tiêu quốc gia, dự án 

quan trọng quốc gia, chương trình mục tiêu: 612 

giờ 

- Đối với dự án đầu tư nhóm A:  212 giờ. 

- Đối với dự án đầu tư nhóm B:  132 giờ. 

- Đối với dự án đầu tư nhóm C, dự án hỗ trợ kỹ 

thuật và chương trình dự án khác:  52 giờ. 

 

 

 

 

 

 

612 giờ 

 

212 giờ 

132 giờ 

 

52 giờ 

Mẫu 05; 04 

Bước 6 Văn thư Sở Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Văn thư Sở vào sổ văn bản và phát hành văn bản 

gửi Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 7 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 
Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh phân loại, trình 

lãnh đạo VP UBND phê duyệt. 

04 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 8 Lãnh đạo 

Văn phòng 

UBND tỉnh  

 - Lãnh đạo VP UBND tỉnh phân công cho Lãnh 

đạo Phòng Phụ trách. 

- Lãnh đạo Phòng phân công cho Chuyên viên phụ 

trách. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 9 Phòng 

chuyên môn 

 Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VPUBND tỉnh 

xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND tỉnh và 

UBND tỉnh xem xét quyết định phê duyệt.  

68 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 

10 

Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư VP. UBND 

tỉnh vào số văn bản, lưu hồ sơ. Gửi hồ sơ, kết quả 

liên thông cho Bộ phận văn thư của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư hoặc Trung tâm PVHCC. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 

11 

Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

PVHHC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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VI. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP) 

128. Tên thủ tục hành chính:  Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà 

đầu tư đề xuất 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-272065 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:   

a) Đối với dự án đầu tư nhóm A:  60 ngày x 08 giờ = 480 giờ. 

b) Đối với dự án đầu tư nhóm B:  30 ngày x 08 giờ = 240 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

(1) Hồ sơ đề xuất dự án nhà đầu tư:  

- Văn bản đề xuất thực hiện dự án, bao gồm cam kết 

chịu mọi chi phí, rủi ro nếu hồ sơ đề xuất dự án không 

được chấp thuận;  

- Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;  

- Hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của 

nhà đầu tư;  

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Các tài liệu cần thiết khác để giải trình hồ sơ đề xuất 

dự án (nếu có).  

(2) Quyết định chủ trương đầu tư:  

- Tờ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương 

đầu tư;  

- Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;  

- Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; - 

Báo cáo thẩm định về nguồn vốn và khả năng cân đối 

vốn theo pháp luật về đầu tư công đối với dự án sử 

dụng vốn đầu tư công làm phần phần Nhà nước tham 

gia trong dự án PPP;  

- Văn bản có ý kiến của cơ quan tài chính theo quy 

định của pháp luật về ngân sách nhà nước đối với dự 

án sử dụng nguồn chi thường xuyên hoặc nguồn thu từ 

hoạt động cung cấp dịch vụ công làm vốn thanh toán 

cho nhà đầu tư. 

Bước 2 Phòng 

Chuyên môn 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Chuyên viên: 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Phòng chuyên môn xem xét, thẩm định hồ sơ; lập 

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi báo cáo Lãnh đạo 

Sở xem xét, quyết định ký ban hành văn bản trình 

UBND tỉnh trong thời gian: 

+ Nhóm A: 392 giờ 

+ Nhóm B: 152 giờ 

 

 

 

 

392 giờ 

152 giờ  

Mẫu 05, 02, 04 
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Bước 3 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Văn thư Sở vào sổ văn bản và phát hành văn bản 

gửi Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 
Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh phân loại, trình 

lãnh đạo VP UBND phê duyệt. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 Lãnh đạo 

Văn phòng 

UBND tỉnh  

 - Lãnh đạo VP UBND tỉnh phân công cho Lãnh 

đạo Phòng Phụ trách. 

- Lãnh đạo Phòng phân công cho Chuyên viên phụ 

trách. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 6 Phòng 

chuyên môn 
 Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VPUBND tỉnh 

xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND tỉnh và 

UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt. 

68 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 7 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư VP. UBND 

tỉnh vào số văn bản, lưu hồ sơ. Gửi hồ sơ, kết quả 

liên thông cho Bộ phận văn thư của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư hoặc Trung tâm PVHCC. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 8 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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129. Tên thủ tục hành chính:  Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-272066 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:   

a) Đối với dự án quan trọng quốc gia: 90 ngày x 08 giờ = 720 giờ. 

b) Đối với dự án nhóm A:  40 ngày x 08 giờ = 320 giờ. 

c) Đối với dự án nhóm B, nhóm C:  30 ngày x 08 giờ = 240 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

(1) Hồ sơ nhà đầu tư gửi cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền: 

- Tờ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi;  

- Báo cáo nghiên cứu khả thi. 

(2) Hồ sơ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 

của cơ quan, tổ chức thẩm định gồm:  

- Tờ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi;  

- Báo cáo nghiên cứu khả thi;  

- Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi;  

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Quyết định chủ trương đầu tư dự án (trừ dự án nhóm 

C); báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối 

vốn đối với dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công;  

- Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan. 

Bước 2 Phòng 

Chuyên môn 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Chuyên viên: 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Phòng chuyên môn xem xét, thẩm định hồ sơ; lập 

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi báo cáo Lãnh đạo 

Sở xem xét, quyết định ký ban hành văn bản trình 

UBND tỉnh trong thời gian: 

+ Đối với dự án quan trọng quốc gia:  

+ Đối với dự án nhóm A: 

+ Đối với dự án nhóm B, nhóm C: 

 

 

 

 

632 giờ 

232 giờ 

152 giờ 

Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Văn thư Sở vào sổ văn bản và phát hành văn bản 

gửi Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 
Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh phân loại, trình 

lãnh đạo VP UBND phê duyệt. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 

Lãnh đạo 

Văn phòng 

UBND tỉnh  

 - Lãnh đạo VP UBND tỉnh phân công cho Lãnh 

đạo Phòng Phụ trách. 

- Lãnh đạo Phòng phân công cho Chuyên viên phụ 

trách. 

04 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 6 Phòng 

chuyên môn 

 Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VPUBND tỉnh 

xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND tỉnh và 

UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt. 

68 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 7 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư VP. UBND 

tỉnh vào số văn bản, lưu hồ sơ. Gửi hồ sơ, kết quả 

liên thông cho Bộ phận văn thư của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư hoặc Trung tâm PVHCC. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 8 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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130. Tên thủ tục hành chính:  Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đề xuất 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-272067 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:   

a) Đối với dự án quan trọng quốc gia: 90 ngày x 08 giờ = 720 giờ. 

b) Đối với dự án nhóm A:  40 ngày x 08 giờ = 320 giờ. 

c) Đối với dự án nhóm B, nhóm C:  30 ngày x 08 giờ = 240 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

(1) Hồ sơ nhà đầu tư gửi cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền: 

- Tờ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều 

chỉnh;  

- Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh. 

(2) Hồ sơ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 

điều chỉnh:  

- Tờ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều 

chỉnh;  

- Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh;  

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều 

chỉnh;  

- Quyết định chủ trương đầu tư dự án (trừ dự án nhóm 

C); báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối 

vốn đối với dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công;  

- Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan. 

Bước 2 Phòng 

Chuyên môn 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

Chuyên viên: 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Phòng chuyên môn xem xét, thẩm định hồ sơ; lập 

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi báo cáo Lãnh đạo 

Sở xem xét, quyết định ký ban hành văn bản trình 

UBND tỉnh trong thời gian: 

+ Đối với dự án quan trọng quốc gia:  

+ Đối với dự án nhóm A: 

+ Đối với dự án nhóm B, nhóm C: 

 

 

 

 

632 giờ 

232 giờ 

152 giờ 

Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Văn thư Sở vào sổ văn bản và phát hành văn bản 

gửi Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 
Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh phân loại, trình 

lãnh đạo VP UBND phê duyệt. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 

Lãnh đạo 

Văn phòng 

UBND tỉnh  

 - Lãnh đạo VP UBND tỉnh phân công cho Lãnh 

đạo Phòng Phụ trách. 

- Lãnh đạo Phòng phân công cho Chuyên viên phụ 

trách. 

04 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 6 Phòng 

chuyên môn 

 Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VPUBND tỉnh 

xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND tỉnh và 

UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt. 

68 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 7 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư VP. UBND 

tỉnh vào số văn bản, lưu hồ sơ. Gửi hồ sơ, kết quả 

liên thông cho Bộ phận văn thư của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư hoặc Trung tâm PVHCC. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 8 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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VII. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 

131. Tên thủ tục hành chính:  Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 

57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-272036 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:  15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công  

(Trung Tâm 

PVHCC) 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

- Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho 

bộ phận văn thư của Sở. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo sở phê 

duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Dự án đầu tư. 

- Văn bản đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp theo mẫu 

số 02 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo theo 

Nghị định số 57/2018/NÐ-CP. 

02 giờ Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Phòng 

Chuyên môn 

 

Giám đốc Sở:  

Nguyễn Cao Sơn 

Trưởng phòng:  

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn. 

- Trưởng Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho cán 

bộ chuyên môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 
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Chuyên viên: Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Thẩm định hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

Trưởng phòng trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết 

định trình UBND tỉnh phê duyệt. 

72 giờ Mẫu 05, 02, 04 

Bước 3 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

Phạm Thị Huế 

Văn thư Sở vào sổ văn bản và phát hành văn bản 

gửi Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 
Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh phân loại, trình 

lãnh đạo VP UBND phê duyệt. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 5 

Lãnh đạo 

Văn phòng 

UBND tỉnh  

 - Lãnh đạo VP UBND tỉnh phân công cho Lãnh 

đạo Phòng Phụ trách. 

- Lãnh đạo Phòng phân công cho Chuyên viên phụ 

trách. 

04 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 6 Phòng 

chuyên môn 

 Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VPUBND tỉnh 

xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND tỉnh và 

UBND tỉnh xem xét quyết định.  

28 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 7 Bộ phận văn 

thư VP 

UBND tỉnh 

 Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư VP. UBND 

tỉnh vào số văn bản, lưu hồ sơ. Gửi hồ sơ, kết quả 

liên thông cho Bộ phận văn thư của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư hoặc Trung tâm PVHCC. 

04 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 8 Bộ phận Một 

cửa hoặc 

Trung Tâm 

PVHCC 

- Vũ Nữ Ánh Dương 

- Tường Thị Thanh 

Nhàn 

Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm PVHHC thông 

báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 

 

 

 

  



344 

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

I. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH 

1. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thành lập Hộ kinh doanh 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-272039 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

 - Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận 

hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân 

loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ 

hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho bộ phận văn thư 

của UBND huyện. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo UBND 

huyện phê duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. 

 - Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng 

minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá 

nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ 

gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân 

về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ 

kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập  

- Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh 

doanh (nếu có). 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 Chủ tịch UBND huyện:  - Duyệt văn bản chuyển cho phòng TCKH.     Mẫu 01, 04,05 
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UBND 

huyện 

Phòng Tài 

chính kế 

hoạch 

(TCKH) 

  

Trưởng phòng:  

  

 

- Trưởng Phòng TCKH chuyển cho cán bộ chuyên 

môn xử lý hồ sơ. 

02 giờ  

Chuyên viên gồm: 

  

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  14 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

TCKH 

Trưởng phòng: 

  

Trưởng phòng TCKH xem xét, quyết định cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. 

   02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

  

Bộ phận Văn thư của UBND huyện vào sổ văn bản. 

Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả 

kết quả. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thông báo 

cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ chức, 

cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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2. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-272040 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

 - Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận 

hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân 

loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ 

hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho bộ phận văn thư 

của UBND huyện. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo UBND 

huyện phê duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh. 

- Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận, 

huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh 

doanh đã đăng ký:  

+ Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh; 

+ Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc 

đăng ký thay đổi địa chỉ đối với trường hợp hộ kinh 

doanh do một nhóm cá nhân thành lập;  

+ Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng 

minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá 

nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ 

gia đình. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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Bước 2 UBND 

huyện 

Phòng Tài 

chính kế 

hoạch 

(TCKH) 

Chủ tịch UBND huyện:  

  

Trưởng phòng:  

  

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng TCKH. 

 

- Trưởng Phòng TCKH chuyển cho cán bộ chuyên 

môn xử lý hồ sơ. 

    

   02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

  

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  14 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

TCKH 

Trưởng phòng: 

  

Trưởng phòng TCKH xem xét, quyết định cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

  

Bộ phận Văn thư của UBND huyện vào sổ văn bản. 

Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả 

kết quả. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thông báo 

cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ chức, 

cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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3. Tên thủ tục hành chính:  Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-272041 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

 - Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận 

hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân 

loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ 

hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho bộ phận văn thư 

của UBND huyện. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo UBND 

huyện phê duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh 

doanh. 

 

    02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 UBND 

huyện 

Phòng Tài 

chính kế 

hoạch 

(TCKH) 

Chủ tịch UBND huyện:  

  

Trưởng phòng:  

  

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng TCKH. 

 

- Trưởng Phòng TCKH chuyển cho cán bộ chuyên 

môn xử lý hồ sơ. 

    

   02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

  

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

  14 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

TCKH 

Trưởng phòng: 

  

Trưởng phòng TCKH xem xét, quyết định.    02 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

  

Bộ phận Văn thư của UBND huyện vào sổ văn bản. 

Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả 

kết quả. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thông báo 

cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ chức, 

cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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4. Tên thủ tục hành chính:  Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-272042 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  Không quy định 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

 - Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận 

hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân 

loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ 

hồ sơ vào phần mềm; chuyển cho bộ phận văn thư 

của UBND huyện. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo UBND 

huyện phê duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh 

doanh. 

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. 

 Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 UBND 

huyện 

Phòng Tài 

chính kế 

hoạch 

(TCKH) 

Chủ tịch UBND huyện:  

  

Trưởng phòng:  

  

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng TCKH. 

 

- Trưởng Phòng TCKH chuyển cho cán bộ chuyên 

môn xử lý hồ sơ. 

 Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

  

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

 Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

TCKH 

Trưởng phòng: 

  

Trưởng phòng TCKH xem xét, quyết định.  Mẫu 05; 04 
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Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

  

Bộ phận Văn thư của UBND huyện vào sổ văn bản. 

Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả 

kết quả. 

 Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thông báo 

cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ chức, 

cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

 Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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5. Tên thủ tục hành chính:  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-272043 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ.  

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

- Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ 

sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 

sơ vào phần mềm; chuyển cho bộ phận văn thư của 

UBND huyện. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo UBND 

huyện phê duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh. 

 

02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 UBND 

huyện 

Phòng Tài 

chính kế 

hoạch 

(TCKH) 

Chủ tịch UBND huyện:  

  

Trưởng phòng:  

  

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng TCKH. 

 

- Trưởng Phòng TCKH chuyển cho cán bộ chuyên 

môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

  

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

14 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

TCKH 

Trưởng phòng: 

  

Trưởng phòng TCKH xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 
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Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

  

Bộ phận Văn thư của UBND huyện vào sổ văn bản. 

Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả 

kết quả. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thông báo 

cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ chức, 

cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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II. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ 

6. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thành lập hợp tác xã 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271961 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

- Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ 

sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 

sơ vào phần mềm; chuyển cho bộ phận văn thư của 

UBND huyện. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo UBND 

huyện phê duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người 

có thẩm quyền đăng ký. Trường hợp được ủy quyền, 

phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá 

nhân của người được ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp 

đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho 

cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn 

bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận 

kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này 

không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.  

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã;  

 

02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Điều lệ;  

- Phương án sản xuất kinh doanh;  

- Danh sách thành viên hợp tác xã;  

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám 

đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;  

- Nghị quyết Hội nghị thành lập; 

- Trường hợp đăng ký hợp tác xã là tổ chức tín dụng 

kèm theo hồ sơ phải có bản sao hợp lệ giấy phép hoặc 

văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam. 

Bước 2 UBND 

huyện 

Phòng Tài 

chính kế 

hoạch 

(TCKH) 

Chủ tịch UBND huyện:  

  

Trưởng phòng:  

  

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng TCKH. 

 

- Trưởng Phòng TCKH chuyển cho cán bộ chuyên 

môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

  

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

14 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

TCKH 

Trưởng phòng: 

  

Trưởng phòng TCKH xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

  

Bộ phận Văn thư của UBND huyện vào sổ văn bản. 

Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả 

kết quả. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thông báo 

cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ chức, 

cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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7. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271962 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

- Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ 

sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 

sơ vào phần mềm; chuyển cho bộ phận văn thư của 

UBND huyện. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo UBND 

huyện phê duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người 

đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh. Trường hợp được ủy quyền, phải có thêm: (1) 

bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người 

được ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp 

dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết 

quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực 

hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy quyền 

cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo 

quy định của pháp luật. Văn bản này không bắt buộc 

phải công chứng, chứng thực.  

 

02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã;  

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc mở chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 

hợp tác xã;  

- Quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về 

việc cử người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh. 

Bước 2 UBND 

huyện 

Phòng Tài 

chính kế 

hoạch 

(TCKH) 

Chủ tịch UBND huyện:  

  

Trưởng phòng:  

  

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng TCKH. 

 

- Trưởng Phòng TCKH chuyển cho cán bộ chuyên 

môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

  

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

14 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

TCKH 

Trưởng phòng: 

  

Trưởng phòng TCKH xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

  

Bộ phận Văn thư của UBND huyện vào sổ văn bản. 

Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả 

kết quả. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thông báo 

cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ chức, 

cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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8. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271962 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

- Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ 

sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 

sơ vào phần mềm; chuyển cho bộ phận văn thư của 

UBND huyện. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo UBND 

huyện phê duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người 

đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh. Trường hợp được ủy quyền, phải có thêm: (1) 

bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người 

được ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp 

dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết 

quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực 

hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy quyền 

cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo 

quy định của pháp luật. Văn bản này không bắt buộc 

phải công chứng, chứng thực.  

 

02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của 

hợp tác xã;  

- Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định 

bằng văn bản của Hội đồng quản trị về việc thay đổi 

tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh 

doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật của 

hợp tác xã. 

Bước 2 UBND 

huyện 

Phòng Tài 

chính kế 

hoạch 

(TCKH) 

Chủ tịch UBND huyện:  

  

Trưởng phòng:  

  

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng TCKH. 

 

- Trưởng Phòng TCKH chuyển cho cán bộ chuyên 

môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

  

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

14 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

TCKH 

Trưởng phòng: 

  

Trưởng phòng TCKH xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

  

Bộ phận Văn thư của UBND huyện vào sổ văn bản. 

Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả 

kết quả. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thông báo 

cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ chức, 

cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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9. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 

hợp tác xã 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271973 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

- Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ 

sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 

sơ vào phần mềm; chuyển cho bộ phận văn thư của 

UBND huyện. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo UBND 

huyện phê duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 

hợp tác xã;  

- Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định 

bằng văn bản của Hội đồng quản trị về việc thay đổi 

nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của hợp tác xã;  

- Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu 

hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại 

diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

 

02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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doanh đối với trường hợp thay đổi người đại diện. 

Trường hợp được ủy quyền, phải có thêm: (1) bản sao 

hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy 

quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ 

với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và 

giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện 

nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định 

của pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công 

chứng, chứng thực.  

Bước 2 UBND 

huyện 

Phòng Tài 

chính kế 

hoạch 

(TCKH) 

Chủ tịch UBND huyện:  

  

Trưởng phòng:  

  

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng TCKH. 

 

- Trưởng Phòng TCKH chuyển cho cán bộ chuyên 

môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

  

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

14 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

TCKH 

Trưởng phòng: 

  

Trưởng phòng TCKH xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

  

Bộ phận Văn thư của UBND huyện vào sổ văn bản. 

Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả 

kết quả. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thông báo 

cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ chức, 

cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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10. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký khi hợp tác xã chia 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271964 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

- Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ 

sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 

sơ vào phần mềm; chuyển cho bộ phận văn thư của 

UBND huyện. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo UBND 

huyện phê duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người 

có thẩm quyền đăng ký. Trường hợp được ủy quyền, 

phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá 

nhân của người được ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp 

đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho 

cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn 

bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận 

kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này 

không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.  

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã;  

- Điều lệ;  

 

02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Phương án sản xuất kinh doanh;  

- Danh sách hợp tác xã thành viên;  

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám 

đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;  

- Nghị quyết của Đại hội thành viên về việc chia hợp 

tác xã.  

- Trường hợp đăng ký hợp tác xã là tổ chức tín dụng 

kèm theo hồ sơ phải có bản sao hợp lệ giấy phép hoặc 

văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam. 

Bước 2 UBND 

huyện 

Phòng Tài 

chính kế 

hoạch 

(TCKH) 

Chủ tịch UBND huyện:  

  

Trưởng phòng:  

  

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng TCKH. 

 

- Trưởng Phòng TCKH chuyển cho cán bộ chuyên 

môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

  

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

14 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

TCKH 

Trưởng phòng: 

  

Trưởng phòng TCKH xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

  

Bộ phận Văn thư của UBND huyện vào sổ văn bản. 

Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả 

kết quả. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thông báo 

cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ chức, 

cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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11. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký khi hợp tác xã tách 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271965 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

- Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ 

sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 

sơ vào phần mềm; chuyển cho bộ phận văn thư của 

UBND huyện. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo UBND 

huyện phê duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người 

có thẩm quyền đăng ký. Trường hợp được ủy quyền, 

phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá 

nhân của người được ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp 

đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho 

cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn 

bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận 

kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này 

không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.  

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã;  

- Điều lệ;  

- Phương án sản xuất kinh doanh;  

 

02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Danh sách hợp tác xã thành viên;  

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám 

đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;  

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc tách hợp 

tác xã.  

- Trường hợp đăng ký hợp tác xã là tổ chức tín dụng 

kèm theo hồ sơ phải có bản sao hợp lệ giấy phép hoặc 

văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam. 

Bước 2 UBND 

huyện 

Phòng Tài 

chính kế 

hoạch 

(TCKH) 

Chủ tịch UBND huyện:  

  

Trưởng phòng:  

  

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng TCKH. 

 

- Trưởng Phòng TCKH chuyển cho cán bộ chuyên 

môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

  

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

14 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

TCKH 

Trưởng phòng: 

  

Trưởng phòng TCKH xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

  

Bộ phận Văn thư của UBND huyện vào sổ văn bản. 

Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả 

kết quả. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thông báo 

cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ chức, 

cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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12. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271966 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

- Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ 

sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 

sơ vào phần mềm; chuyển cho bộ phận văn thư của 

UBND huyện. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo UBND 

huyện phê duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người 

có thẩm quyền đăng ký. Trường hợp được ủy quyền, 

phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá 

nhân của người được ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp 

đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho 

cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn 

bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận 

kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này 

không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.  

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã;  

- Điều lệ;  

- Phương án sản xuất kinh doanh;  

 

02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Danh sách hợp tác xã thành viên;  

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám 

đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; 

 - Nghị quyết của đại hội thành viên về việc hợp nhất 

hợp tác xã.  

- Trường hợp đăng ký hợp tác xã hợp nhất là tổ chức 

tín dụng kèm theo hồ sơ phải có bản sao hợp lệ giấy 

phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam. 

Bước 2 UBND 

huyện 

Phòng Tài 

chính kế 

hoạch 

(TCKH) 

Chủ tịch UBND huyện:  

  

Trưởng phòng:  

  

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng TCKH. 

 

- Trưởng Phòng TCKH chuyển cho cán bộ chuyên 

môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

  

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

14 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

TCKH 

Trưởng phòng: 

  

Trưởng phòng TCKH xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

  

Bộ phận Văn thư của UBND huyện vào sổ văn bản. 

Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả 

kết quả. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thông báo 

cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ chức, 

cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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13. Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271967 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

- Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ 

sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 

sơ vào phần mềm; chuyển cho bộ phận văn thư của 

UBND huyện. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo UBND 

huyện phê duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người 

có thẩm quyền đăng ký. Trường hợp được ủy quyền, 

phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá 

nhân của người được ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp 

đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho 

cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn 

bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận 

kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này 

không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.  

 - Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của 

hợp tác xã;  

 

02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc sáp nhập 

hợp tác xã. 

Bước 2 UBND 

huyện 

Phòng Tài 

chính kế 

hoạch 

(TCKH) 

Chủ tịch UBND huyện:  

  

Trưởng phòng:  

  

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng TCKH. 

 

- Trưởng Phòng TCKH chuyển cho cán bộ chuyên 

môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

  

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

14 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

TCKH 

Trưởng phòng: 

  

Trưởng phòng TCKH xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

  

Bộ phận Văn thư của UBND huyện vào sổ văn bản. 

Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả 

kết quả. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thông báo 

cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ chức, 

cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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14. Tên thủ tục hành chính:  Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271968 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

- Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ 

sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 

sơ vào phần mềm; chuyển cho bộ phận văn thư của 

UBND huyện. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo UBND 

huyện phê duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người 

có thẩm quyền đăng ký. Trường hợp được ủy quyền, 

phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá 

nhân của người được ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp 

đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho 

cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn 

bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận 

kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này 

không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.  

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp 

tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, Giấy 

 

02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện, Giấy chứng 

nhận đăng ký địa điểm kinh doanh. 

Bước 2 UBND 

huyện 

Phòng Tài 

chính kế 

hoạch 

(TCKH) 

Chủ tịch UBND huyện:  

  

Trưởng phòng:  

  

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng TCKH. 

 

- Trưởng Phòng TCKH chuyển cho cán bộ chuyên 

môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

  

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

14 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

TCKH 

Trưởng phòng: 

  

Trưởng phòng TCKH xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

  

Bộ phận Văn thư của UBND huyện vào sổ văn bản. 

Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả 

kết quả. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thông báo 

cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ chức, 

cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 

 

 

 

  



372 

 

15. Tên thủ tục hành chính:  Giải thể tự nguyện hợp tác xã 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271972 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

- Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ 

sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 

sơ vào phần mềm; chuyển cho bộ phận văn thư của 

UBND huyện. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo UBND 

huyện phê duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Thông báo về việc giải thể hợp tác xã;  

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc giải thể 

hợp tác xã;  

- Biên bản hoàn thành việc giải thể hợp tác xã;  

- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con 

dấu của hợp tác xã;  

- Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về 

việc nhận đăng thông báo về việc giải thể hợp tác xã 

hoặc bản in 03 số báo liên tiếp đã đăng thông báo về 

việc giải thể hợp tác xã. 

 

02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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Bước 2 UBND 

huyện 

Phòng Tài 

chính kế 

hoạch 

(TCKH) 

Chủ tịch UBND huyện:  

  

Trưởng phòng:  

  

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng TCKH. 

 

- Trưởng Phòng TCKH chuyển cho cán bộ chuyên 

môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

  

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

14 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

TCKH 

Trưởng phòng: 

  

Trưởng phòng TCKH xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

  

Bộ phận Văn thư của UBND huyện vào sổ văn bản. 

Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả 

kết quả. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thông báo 

cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ chức, 

cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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16. Tên thủ tục hành chính:  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271974 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

- Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ 

sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 

sơ vào phần mềm; chuyển cho bộ phận văn thư của 

UBND huyện. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo UBND 

huyện phê duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã;  

- Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định 

bằng văn bản của Hội đồng quản trị về việc thay đổi 

nội dung đăng ký hợp tác xã;  

- Điều lệ sửa đổi (trong trường hợp thay đổi điều lệ của 

hợp tác xã);  

- Danh sách hợp tác xã thành viên sau khi thay đổi 

(trong trường hợp thay đổi số lượng hợp tác xã thành 

viên);  

- Danh sách thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm 

soát/kiểm soát viên sau khi thay đổi (trong trường hợp 

thay đổi thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm 

soát/kiểm soát viên).  

 

02 giờ 
Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người 

có thẩm quyền. Trường hợp được ủy quyền, phải có 

thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân 

của người được ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp đồng 

cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, 

nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá 

nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả 

theo quy định của pháp luật. Văn bản này không bắt buộc 

phải công chứng, chứng thực. 

Bước 2 UBND 

huyện 

Phòng Tài 

chính kế 

hoạch 

(TCKH) 

Chủ tịch UBND huyện:  

  

Trưởng phòng:  

  

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng TCKH. 

 

- Trưởng Phòng TCKH chuyển cho cán bộ chuyên 

môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

  

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

14 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

TCKH 

Trưởng phòng: 

  

Trưởng phòng TCKH xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

  

Bộ phận Văn thư của UBND huyện vào sổ văn bản. 

Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả 

kết quả. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thông báo 

cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ chức, 

cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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17. Tên thủ tục hành chính:  Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271975 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

- Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ 

sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 

sơ vào phần mềm; chuyển cho bộ phận văn thư của 

UBND huyện. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo UBND 

huyện phê duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập 

doanh nghiệp của hợp tác xã;  

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc góp vốn, mua 

cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã. 

 

02 giờ 
Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 UBND 

huyện 

Phòng Tài 

chính kế 

hoạch 

(TCKH) 

Chủ tịch UBND huyện:  

  

Trưởng phòng:  

  

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng TCKH. 

 

- Trưởng Phòng TCKH chuyển cho cán bộ chuyên 

môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 
Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

  

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

14 giờ Mẫu 05, 02, 04 
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Bước 3 Phòng 

TCKH 

Trưởng phòng: 

  

Trưởng phòng TCKH xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

  

Bộ phận Văn thư của UBND huyện vào sổ văn bản. 

Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả 

kết quả. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thông báo 

cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ chức, 

cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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18. Tên thủ tục hành chính:  Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

của liên hiệp hợp tác xã 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271976 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

- Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ 

sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 

sơ vào phần mềm; chuyển cho bộ phận văn thư của 

UBND huyện. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo UBND 

huyện phê duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hợp tác 

xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

của hợp tác xã;  

- Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng 

văn bản của Hội đồng quản trị về việc tạm ngừng hoạt 

động của hợp tác xã, tạm ngừng hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. 

 

02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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Bước 2 UBND 

huyện 

Phòng Tài 

chính kế 

hoạch 

(TCKH) 

Chủ tịch UBND huyện:  

  

Trưởng phòng:  

  

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng TCKH. 

 

- Trưởng Phòng TCKH chuyển cho cán bộ chuyên 

môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

  

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

14 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

TCKH 

Trưởng phòng: 

  

Trưởng phòng TCKH xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

  

Bộ phận Văn thư của UBND huyện vào sổ văn bản. 

Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả 

kết quả. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thông báo 

cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ chức, 

cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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19. Tên thủ tục hành chính:  Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271977 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

- Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ 

sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 

sơ vào phần mềm; chuyển cho bộ phận văn thư của 

UBND huyện. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo UBND 

huyện phê duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.  

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc chấm dứt 

hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của hợp tác xã. 

- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con 

dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh. 

 

02 giờ 
Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 UBND 

huyện 

Chủ tịch UBND huyện:  

  

Trưởng phòng:  

  

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng TCKH. 

 

- Trưởng Phòng TCKH chuyển cho cán bộ chuyên 

môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 
Mẫu 01, 04,05 
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Phòng Tài 

chính kế 

hoạch 

(TCKH) 

Chuyên viên gồm: 

  

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

14 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

TCKH 

Trưởng phòng: 

  

Trưởng phòng TCKH xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

  

Bộ phận Văn thư của UBND huyện vào sổ văn bản. 

Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả 

kết quả. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thông báo 

cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ chức, 

cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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20. Tên thủ tục hành chính:  Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271978 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

- Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ 

sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 

sơ vào phần mềm; chuyển cho bộ phận văn thư của 

UBND huyện. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo UBND 

huyện phê duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người 

có thẩm quyền. Trường hợp được ủy quyền, phải có 

thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của 

người được ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết 

quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực 

hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy quyền cho 

cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định 

của pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công 

chứng, chứng thực;  

 

02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 
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- Giấy đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã;  

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc 

bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được 

cấp trước đây và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký 

thuế. 

Bước 2 UBND 

huyện 

Phòng Tài 

chính kế 

hoạch 

(TCKH) 

Chủ tịch UBND huyện:  

  

Trưởng phòng:  

  

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng TCKH. 

 

- Trưởng Phòng TCKH chuyển cho cán bộ chuyên 

môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 

 

Chuyên viên gồm: 

  

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

14 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

TCKH 

Trưởng phòng: 

  

Trưởng phòng TCKH xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

  

Bộ phận Văn thư của UBND huyện vào sổ văn bản. 

Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả 

kết quả. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thông báo 

cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ chức, 

cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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21. Tên thủ tục hành chính:  Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 

Mã số TTHC:  BKH-NBI-271979 

     Tổng thời gian thực hiện TTHC:  03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/  

Kết quả 

Bước 1 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

- Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ 

sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 

sơ vào phần mềm; chuyển cho bộ phận văn thư của 

UBND huyện. 

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo UBND 

huyện phê duyệt. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Giấy đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã; 

- Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng 

văn bản của hội đồng quản trị về việc thay đổi cơ quan 

đăng ký hợp tác xã;  

- Bộ hồ sơ đã được cơ quan đăng ký hợp tác xã cũ bàn 

giao (khi hợp tác xã tiến hành đăng ký tại Phòng Tài 

chính - Kế hoạch đăng ký hợp tác xã mới). 

 

02 giờ 

Mẫu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 

 

Bước 2 UBND 

huyện 

Chủ tịch UBND huyện:  

  

Trưởng phòng:  

  

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng TCKH. 

 

- Trưởng Phòng TCKH chuyển cho cán bộ chuyên 

môn xử lý hồ sơ. 

    

02 giờ 

Mẫu 01, 04,05 
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Phòng Tài 

chính kế 

hoạch 

(TCKH) 

Chuyên viên gồm: 

  

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xem xét, xử lý hồ sơ. 

- Trình Trưởng phòng. 

14 giờ Mẫu 05, 02, 04 

 

Bước 3 Phòng 

TCKH 

Trưởng phòng: 

  

Trưởng phòng TCKH xem xét, quyết định. 02 giờ Mẫu 05; 04 

Bước 4 Bộ phận văn 

thư 

Cán bộ văn thư: 

  

Bộ phận Văn thư của UBND huyện vào sổ văn bản. 

Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả 

kết quả. 

02 giờ Mẫu 05; 04 

 

Bước 5 Bộ phận 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả 

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thông báo 

cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ chức, 

cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

02 giờ Mẫu 01,04, 06, 

05. 
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