
CONG HOA xA HQ! CHIU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Tiy do - Hanh phüc 

Ba Rja -Vüng Tàu, ngày tháng nãm 2019 

QUYET D!NH 

V vic cong ho danh mIic ten các thu tiic hành chmnh cp tinh th'c hin tip 
nhn ho so' va trã két qua qua dlch  vi bu'u chinh cong Ich 

trên da bàn tinh Ba Rja- Viing Thu 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN TINH BA R!A—VUNG  TAU 

Can ctr Lut To chüc Chinh quyn dja phuong ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

Can cr Quyt djnh s 45/20161QD-TTg ngày 19 tháng 10 näm 2016 cüa Thu 
tuâng ChInh phU ye vic tiêp nhn ho so, trá kêt qua giãi quyêt thu tijc hành chInh 
qua djch vçi bixu chinh cong Ich; 

Xét d nghj cUa Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh tti Cong van s 
260/VP-NC-KSTTHC ngày 18 tháng 7 nm 2019 "V/v ban hành Quyêt djnh cOng 
bô danh miic ten TTHC 03 cap tinh, huyn, xâ thirc hin tiêp nhn ho so và trà kêt 
qua qua djch vi buu chInh cong Ich trên dja bàn tinh". 

QUYET D!NH: 
Diêu 1. Cong b kern theo Quyt djnh nay danh mic ten 1.473 thu ti1c hành 

chInh cap tinh thirc hin tiêp nhn ho so và trã kêt qua qua djch vii bi.ru chInh cOng 
Ich trên dja bàn tinh Ba Rja-Vüng Tàu (so li.rçmg, ten thu tic hành chinh dtrçic tInh 
den ngày 15/7/20 19) (Nt5i dung chi tiêt tgiphy lyc kern theo). 

Ni dung cüa các thu tiic hành chInh duçic cong khai trên Co sâ dU 1iu quc 
gia ye thu tiic hành chInh. 

Diêu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tir ngày k2.  Trong qua trinh 
thçrc hin, nêu có sir thay dôi ye ten, so krqng thu tc hành chInh cap tinh thirc hin 
tiêp nhn ho so và trã kêt qua qua djch vi buu chInh cong Ich so vâi quyêt djnh 
cong bô thu t1ic hành chInh thI th%rc hin theo Quyêt djnh cong bô thu tic hành 
chInh. 

Diêu 3. Chánh Van phông UBND tinh, Thu truâng các Sâ, ban, ngành thuc 
Uy ban nhân dan tinh, ChU tjch UBND cap huyn và các tO chixc, Ca nhân có lien 
quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Nolnhân: KT.CHU TICH 
- Nhtr diu 3; 
- Cc kiêm soát T1'HC - Van phông ChInh phci; 
- B phn TN&TKQ tp trung cap tinh; 
- Bisu diên tinh; 
- Bão BR-VT, Dài PTTH tinh; 
- Trung tam Cong báo-Tin hçc; 
- Liru: VT.NC-KSTTHC 

 

Trn Van Tuãn 

UY BAN NHAN DAN 
TINH BA RIA  — VUNG TAU 

S6:A /QD-UBND 



PHV LUC 
Danh muc ten thu tçic hành chInh cp tinh 

p nhn ho so và trã kêt qua qua dlch  vi biru chInh cong Ich 
trên dla  bàn tinh Ba Rja- Vüng Tàu 

h kern theo Quyetdjnh S6,A.)S../QD-UBND ngày thángj-nãrn 2019 
cta Chü tfch  UBND tinh Ba Rja-Ving Tàu) 

1. Danh mile TTHC cüa Ban Dan toe: 03 TTHC 

STT Ten thu tue hành chInh Linh vtrc 

1 
Quy djnh ch d trçi cp d& vâi di tuçing sinh viên dan tc 
thiêu so có h khâu thxmg trü trên dja bàn tinh Ba Rja — Vung 
Tàu 

Dan tc 2 Cong nhtn ngithi Co uy tin trong dng bào dan tc thiu 

Dua rakhOi danh sách ngithi CO uy tin trong dng bào dan tc 
thiêu so 

2.Danh m1c TTHC cüa Ban Quãn 1 Khu cong nghip: 68 TTHC 

STT Ten thu tyc hành chInh Linh virc 

1 

Quyt djnh chü truclng du tu cüa Uy ban nhân dan cip tinh 
(dôi vài dir an không thuc din cap Giy chüng nhn däng k 
du tu). 

Quán 1 dâu tu 

2 

Quyt djnh chü tri1ong du tu cüa ThU tuOng Chinh phU (d61 
vói dir an không thuOc  din cp Giy chUng nhn dang k dâu 
tu). 

Quyt djnh chU trucmg du tu cüa Quc hi (di vài dir an 
không thuc din cp Giy chirng nhn däng k dAu tu). 

4 

Diu chinh quyt djnh chU trwmg d&u ti..r cüa ThU tuàng Chinh 
phU, UBND cp tinh (di vâi dr an du tix không thuc din 
cAp GiAy chUng nhn dang k du tu). 

CAp GiAy chUng nhn dàng k du tu di vài dir an không 
thuc din quyt djnh chU trucYng dâu tu. 

6 
CAp GiAy chUng nhn dang k' du tu d& vâi d an thuOc  din 
quyêt dnh chU trtrcing du tu. 

' 
Diu chinh ten du an du tu, ten và dja chi nhà du tu trong 
GiAy chUng nhn dàng k du tix. 

8 
Diu chinh ni dung dir an du tu trong GiAy chi'rng nhn dang 
k du tu (di vOi trung hçip không diu chinh quyt djnh chU 
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trung dAu tu) 

Quàn1'dâuflr 

9 

Diu chinh Giy chirng nhn dAng k du tix di vài dir an du 
tu thuc din diu chinh quyt djnh chü truclng du ttr cUa Uy 
ban nhân dan cp tinh. 

10 

Diu chinh Giy chüng nhn dang k du tix di vâi dr an dAu 
tu thuc din diu chinh quyt dnh chñ tnrclng du tu cüa ThU 
tung Chinh phU. 

ii Chuyn nhucmg dir an dAu tu. 

12 
Diêu chinh du an dâu tu trong tru&ng hcip chia, tách, hçip nhât, 
sap nhp, chuyn di 1oii hInh t chUc kinh tê. 

13 
Diu chinh dir an du tu theo bàn an, quyt djnh cUa tôa an, 
trng tài. 

14 Cp  tai  Gity chfrng nhn dang k du tu. 

15 Hiu dInh thông tin trén Giiy chUng thtn dang k du tu. 

16 Np 1i Giy chirng nhtn dang k du ti.r. 

17 Giãn tin do du tu 

18 Tm ng1rng hoat dng cUa di,r an du tu. 

19 Chm dfrt hoit dng cUa dir an du tir. 

20 
Thành ltp van phông diu hành cUa nhà dtu tu nuàc ngoài 
trong hçp dng BCC. 

21 
ChAm dirt hoat dng van phOng diu hành cUa nhà du tu nirâc 
ngoài trong hçTp dng BCC. 

22 

Di Giy chirng nhn dang k2 du tu cho dr an hot dng theo 
Giy phép du tu, Giy chirng nhn du tu hoc giy t khác 
cO giá trj pháp 1 tuclng ducing. 

23 Cung cp thông tin v dir an du tu. 

24 
Bão darn du tu trong truông hçip không di.rçic tip tiic áp dirng 
uu dãi du tir. 

25 Quy& djnh chU triwng du tu cUa Ban quãn 1. 

26 Diu chinh quy& djnh chU truclng du tu cUa Ban quán 1. 

27 ThU tic cp Giy phép ban buôn san phm thu& lá 

Quán 1 thircing 
mai 

28 ThU tiic cp lai  Giy phép bàn buôn san phm thuc là 

29 
Thu tic cap süa doi, bo sung Giay phep ban buon san pham 
thu& lá. 

30 ThU tic cp Giy phép ban lé san phm thuc lá 

31 ThU tiic cAp 1ui GiAy phép bàn lé san phAm thuc là. 



32 
Thu tiic cp süa di, b sung Gi.y phép ban lé san phm thuc 
lá. 

Quãn 1 thung 

mai 

33 Thu tic cp Giy phép kinh doanh ban buôn san phrn ruçiu 

Thu tiic cp 1i Giy phép kinh doanh ban buôn san phAm 
rtiçYu. 

Thu tic cp süa d&, b sung Giy phép kinh doanh ban buôn 
san phm nrçYu 

36 Thu tiic cp Giy phép kinh doanh ban lé san phm ruçu 

37 Thu tiic cp 1aj  Giy phép kinh doanh ban lé san phrn nrçlu. 

38 
Thu tuc c.p sira dii, b sung Gi.y phép kinh doanh ban lé san 
phâm nrçru 

Cp Gity phép thành l.p Van phông dai  din cüa thirnng nhân 
nuâc ngoài tii Vit Nam 

40 
Cp 'a  Giy phép thành 1p Van phOng di din cña thumg 
nhân ntrâc ngoài t?i  Vit Nam 

41 
Diu chinh Giy phép thành l.p Van phOng dai  din cüa 
thinmg nhân nuâc ngoài tai  Vit Nam 

42 
Gia han  Giy phép thành 1p Van phOng dai  din cüa thung 
nhân nuâc ngoài tai  Vit Nam 

Chtm dirt hoat dng cüa Van phOng dai  din cüa thucrng nhân 
nithc ngoài tai  Vit Nam 

Thñ tiic ctp giy phép xây dung (Giy phép xây dung mài, 
giy phép sra chüa, cãi tao,  giy phép di d?yi cong trInh) di 
vài Cong trinh cp I, II; cOng trInh ton giáo, cong trInh di tIch 
ljch si - van hóa, tixçrng dài, tranh hoành tráng duqc xp hang, 
cOng trinh trén the tuyn trc dung ph chInh trong do thj, 
cOng trInh thuc dii an có vn du tu true tip nuâc ngoài 

Linh vrc hoat 
dng xây drng 

Thu tiic diu chinh, gia hn, cap lai giay phép xäy dijng d6i vri 
cOng trInh cp I, II; cong trInh ton giáo, cong trInh di tIch ljch 
su-van hóa, tlxçlng dài, tranh hoành trang chrçc xp hang, cOng 
trInh trên các tuyn tr?c du&ng phô chInh trong do thj, cOng 



trInh thuc d an có vn du Ur trirc tiêp nuâc ngoài 

46 
Thu tue th.m dinh dir ánIdu an diu chinh hoäc thm dinh thiêt 
k cci sà/thit k cci si diu chinh 

47 

Thu tiic thm dinh Báo cáo kinh t - k thut/Báo cáo kinh th - 
k5' thut diu chinh; thit k bàn ye thi cong. dr toán xây 
dirng/thi& k bàn ye thi công, d toán xay dirng diêu chinh 
(trtxing hcip thit k 01 buâc) 

48 

Thu tue thm dinh thit k& dir toán xây dung! thit k, dir toán 
xây drng diu chinh 

Báo cáo giài trInh nhu cu, thay di nhu cu sr ding nguvi lao 
dng nuâc ngoài cUa nguii sü diing lao dng 

Quán l lao dng 

50 
D nghj tuyn nguYi Lao dng Vit Nam vào các vi trI cong 
vic dir kin tuyn ngui lao dng ni.thc ngoài 

51 
Cp Giy phép lao dng cho ngu?i nix6c ngoài lam vic t?i 
VN. 

52 
Cp lai giAy phép lao dng cho ngui nu6c ngoãi lam vic tai 
VN. 

Xác nhan ngu?i lao dng nixâc ngoài không thuc din cp 
Giy phép Lao dng. 

54 Thu hi GPLD 

55 Tip nhn thôa uâc lao dng tp th cüa doanh nghip 

56 Dang k ni quy lao dng 

Gui thang 1uong, bang 1ung, djnh m1rc lao dng cüa doanh 
nghip 

58 Báo cáo tInh hInh hot dng cho thuê li lao dng 

59 

Thông báo vic t chirc lam them t1r 200 gi dn 300 gi trong 
mtnãm 

60 

Dang k hçp ding nhn lao dng thc tp thi hn duâi 90 
ngày 

61 Cp giy chrng nhn xut xir hang hóa C!o iru dãi mu D 

62 Thm djnh, phé duyt báo cáo dánh giá tác dng môi trumg Quãn 1 môi 
trithng 

63 Xac thn hoan thanh cong trinh bao vç moi trucing phiic vii 
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giai doan vn hành cüa dr an 

Quân I môi 
tnrng 

65 
Xác thin däng k K hotch báo v mOi triRvng thuc thm 
quyn cAp sâ 

66 

ChAp thun vic diu chinh, thay di ni dung báo cáo dánh giá 
tác dng môi trlrmg lien quan dn phm vi, quy mO, cong suât, 
cong ng1i san xuAt, các cong trinh, bin pháp bão v môi 
truOng cüa dr an 

67 

ChAp thun tách dAu n6i khOi h thng xi'r 1 nuâc thai tp 
trung khu cong nghip, khu ch xuAt, khu cong ngh cao va tr 
xü 1 nuOc thai phát sinh 

68 
Xác nhn dang k K hoach bâo v mOi tru?Yng thuc thAm 
quyn cAp huyn 

3. Danh mtic  TTHC cüa Str Cong thirong: 120 TTHC 

STT Ten thu tc hành chInh Linh vtrc 

1.  Diu chinh Quy hoach phát trin din lrc tinh không theo chu 

kS' (D& vOi diu chinh Hçip phn Quy hoach chi tit phát trin 

krOi din trung và ha áp sau các tram 110kV). 

Nang lircing 

2.  CAp GiAy phép hoat dng phát din di vth các nhà may din 

có quy mô duài 3MW dt tai  dja phucmg 

Dlçfl 

CAp GiAy phép tu vAn du ti.r xay dmg dung day và tram bin 
áp có cap din áp den 35 kV, dang k kinh doanh tai  dja 
phuang 
Cap GiAy phép tix van giám sat thi cOng dtr&ng day và tram 
biên áp cO cap din áp den 35 kV, dang k kinh doanh t?i  dja 
phrnmg 

CAp giAy phép hoat dng phân phi din dn cAp din áp 35kV 
tai dja phuong 

6. CAp giAy phép hoat dng ban lé din dn cAp din ap 0,4kV tai 
dja phi,ro'ng 

7 CAp the Kim tra viên din hrc cho các di tung thuc thAm 
quyén cap cüa Sâ Cong Thirong 

8 CAp the Kim tra viên din 1irc cho các di tung thuc thAm 
quyên cap cüa Sâ Cong Thuong trung hqp the bj mat hoac bj 
hông the 

9. Hun luyn và cAp mâi the an toàn din 
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10.  CAp lai  the an toàn din 

11.  HuAn 1uyn và cAp süa di, b sung the an toân din 

12 ThAm dinh, phê duyt b sung, diu chinh quy hoach dôi vài 
du an dau tu xây d1rng cong trinh kho xang dâu có dung tich 
kho tir trén 210m3 den dt.râi 5.000m3 

13 ThAm djnh, phê duyt b sung, diu chinh quy hoich dôi vth 
dir an du tir xay dirng cong trInh kho LPG có dung tIch kho 
dtrOi 5.000m3 Dâu khI 

14 Thâm dinh, phé duyt bô sung, diêu chinh quy hoach dôi vâi 
dr an dau tu xay dirng cong trmnh kho LNG có dung tIch kho 
duOi 5.000m3 

15.  Dang k hçrp dng theo miu/ diu kin giao djch chung thuc 

thAm quyn cUa Si Cong Thrnng 

Bão v ngi.ri tiêu 

dung 

16.  Dang k hoat dng ban hang da cAp tai  da phiwng 

Quãn 1 cnh 

tranh 

17.  Dang k si'ra di, b sung ni dung hoat dng ban hang da cAp 

tai dja phwng 

18.  ChAm dfrt hoat dng ban hang da cAp tai  dja phircmg 

19.  Thông báo th chirc hi nghj, hi tháo, dão tao 

20.  CAp GiAy phép ban buôn san phAm thuc lá 

Liru thông hang 

hóa trong nuc 

21.  CAp si:ra di, b sung GiAy phép ban buôn san phAm thuc lá 

22.  CAp 1a  GiAy phép ban buôn san phAm thu,c la 

23.  CAp GiAy phép kinh doanh ban buôn san phAm rirqu 

24.  CAp s1ra di, b sung Giây phép kinh doanh ban buôn san 
phâm ruqu 

25.  CAp laj GiAy phép kith doanh ban buôn san phâm ruqu 

26 CAp GiAy chirng nhn dü diu kin thi.rnng nhân kinh doanh 
muabánLPG 

27. Cap 1i CAp Giky chrng nhn dü diu kiin thirnn nhân kinh 

doanh mua ban LPG 
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28.  Cp diu chinh CAp GiAy chüng nhan dU diêu kin thucing 

nhân kinh doanh mua ban LPG 

Luu thông hang 

hóa trong nuâc 

29.  CAp GiAy chirng nhan  dü diu kin tram nap LPG vào chai 

30.  CAp 1a  GiAy chirng nhan dü diu kiin tram nap LPG vào chai 

31.  CAp diu chinh GiAy chirng nhan dü diu kin tram nap LPG 

vào chai 

32.  CAp GiAy chrng nhan dü diu kin tram np LPG vâo xe bôn 

33.  CAp 'ai  GiAy chfrng nhân dñ diu kiên tram nap LPG vão xe 

bn 

34.  CAp diu chinh GiAy chrng nhan dü diu kin tram nap LPG 

vào xe bn 

35.  CAp GiAy chüng nhan  dü diu kin tram nap LPG vào phuung 

tin van  tãi 

36.  Cap lai  GiAy chng nhan  dü diu kin tram nap  LPG vào 

phuang tin van  tái 

37.  Cap diêu chinh Giãy chfrng nhan dü diêu kiin tram nap  LPG 

vào phi.rong tin van  tái 

38.  GiAy chUng nhan  dii diu kin thuing nhân kinh doanh mua 

ban LNG 

39.  CAp 'ai  GiAy chrng nhan  dii diu kin thuang nhân kinh doanh 

mua ban LNG 

40.  CAp diu chinh GiAy chirng nhan dii diu kin thuorng nhân 

kinh doanh mua ban LNG 

41.  CAp GiAy chtng than dii diu kin tram nap  LNG vào phuong 

tin van  tãi 

42.  CAp li GiAy chng than dii diu kin tram nap  LNG vào 

phung tin van  tãi 

43.  CAp diu chinh GiAy chiing nhan dii diu kin tram nap  LNG 

vào phucing tin van  tái 

44.  CAp GiAy chiing nhan dii diu kiin thuong nhân kinh doanh 

mua ban CNG 

45.  CAp lai  GiAy chiimg nhan dii diu kin thumg nhân kinh doanh 
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mua ban CNG 

46.  Cp diu chinh Giy chrng nhan dü diu kin thrcmg nhân 

kinh doanh mua ban CNG 

47.  Cp Giy chirng nhan dñ diu kin tram ntp CNG vào phucmg 

tin van  tâi CNG 

48.  Cp 1i Giy ching nhan dU di&u kin tram np CNG vào 

phucing tin van  tãi 

49.  CAp diu chinh GiAy ching than dü diu kin tr?m np CNG 

vào phi.rang tin van  tãi 

50 CAp GiAy xác nhan  dü diu kiin lam tng di 1 kinh doanh 
xàng dâu thuc thâm quyên cap cüa S& Cong Thiiong 

51 CAp sira di, b sung GiAy xác nhan dñ diu kiin lam tong di 
1 kinh doanh xäng dâu thuc thâm quyén cap cUa Si Cong 
Thucing 

52 Cap 1i Giây xác nhan  dü diêu kin lam thng d.i 1 kinh doanh 
xang dâu thuc thâm quyên cap cüa Si Cô Thi.rcing 

53. CAp giAy xác than dü diu kin lam dai  l ban lé xäng du 

CAp sra di, b sung GiAy xác nhan  dü diu kin lam dai  1' 
ban lé xàng dâu 

Lixu thông hang 

hoa trong rnrac 

55.  CAp li GiAy xác nhan dñ diu kin lam dai  1 ban lé xäng dâu 

56.  Cap Giây chftng nhan  ccra hang dü diu kin ban lé xäng du 

CAp sira diii, b sung GiAy chng nhan cira hang dU diu kin 
bánléxangdau 

58 Cap 1i Giay chirng than cua hang du dieu kiçn ban le xang 
dâu 
Tiêp nhan, rà soát Biêu mu dang k giá thuc thâm quyén giái 
qu'êt cüa Sâ Cong Thwmg 

60 Tiêp than, rà soát Biêu mu kê khai giá thuOc thâm quyén giãi 
quyêt cUa Sâ Cong Thtrang 

61.  Cap Giây chirng nhan dü diu kin du tu trng cay thuc La 

Cong nghip tiêu 

dung 

62.  Cap 1i Giây ching than dU diêu kin dâu ti.r trông cay thuc lá 

63 CAp sira di, b sung GiAy chñng than dü diu kin du ti.r 
trôngcâythuôclá 

64.  Cap Giay phep mua ban nguyen hçu thuoc la 

65.  Cap lai  Giây phép mua ban nguyen 1iu thuôc lá 

66.  CAp sira di, b sung GiAy phép mua ban nguyen 1iu thu6c lá 

67 CAp GiAy phép san uAt nxçu cong nghip (quy mô duài 3 
triu 1ItJ nãm) 
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68 Cp si'ra d6i, b6 sung Giy phép san xut ruçiu cong nghip 
(q,uy mô duOi 3 triu lit! näm) 

69 Cap l.i Giây phép san xut nru cong nghip (quy mô duói 3 
triu lIt! näm) 

70.  Däng k hot dng khuyn mi d6i vOi chucing trInh khuyn 

mi mang tinh may rüi thrc hin trên dja bàn 01 tinh, thành 

ph6 tnxc thuc Trung ucing 

XUc tin thixcing 

mii 

71.  Dang k sCra dii, b sung nOi  dung chiirng trInh khuyn mai 

dôi vâi chucrng trInh khuyn mimang tInh may run thirc hin 

trén dja bàn 01 tinh, thành ph6 trirc thuc Trung ung 

XUc tin thucrng 

mai 

72.  Thông báo hoat dng khuyên mai 

73.  Thông báo sCra di, b sung ni dung chirnng trInh khuyên mai 

74.  Dãng k9 t chCrc hi chq, trin 1m thi.rnng mti tai  Vit Nam 

75.  Däng k si:ra dM, b sung ni dung t chCrc hi chq, triên 1m 

thi.rcrng mai t?i Vit Nam 

76.  Xác nhn thay di, b6 sung ni dung dang k t chCrc hi chçi, 

triên lam 

77.  Cp Giy chCrng nhn san phrn cong nghip nông thôn tiêu 

biu cap tinh 

Cong nghip dja 

phuong 

78 Cp Giy phép thành 1p  van phông dai  din cCra thucmg nhân 
nuCrc ngoài tai  Vit Nam 

Thucrng mti quôc 

Cap li Giây phép thành 1p  van phông dai  din cüa thuing 
nhân nixâc ngoài tti Vit Nam 

80 Diêu chinh, b sung Gthy phép thành 1p van phông dai  din 
cüa thung nhan rni6c ngoài tai  Vit Nam 

81 Gia hmn Giây phép thành ltp van phông dai  din cña thrnmg 
nhân nuOc ngoài tai  Vit Nam 

82 Châm dCrt hoat dng cüa Van phông dai  din cCra thinrng nhân 
nuâc ngoài tai  Vit Nam 

83.  Cp Giy phép kinh doanh cho t chCrc kinh t có vn du tix 
nixOc ngoài dê thirc hin quyên phân phôi ban lé hang hóa 

84.  Cp Giy phép kinh doanh cho t chCrc kinh t cO vn du ttr 
nuâc ngoài dê thrc hin quyên nhp khâu, quyén phân phôi 
ban buôn các hang hóa là dâu, rn bôi tran 

Thuang mai  quc 85.  Cp Giy phép kinh doanh cho t chCrc kinh t có von du tu 
nuâc ngoài dê thre hin quyên phân phôi ban lé các hang hóa 
là gao; diin; vt phâm ghi hInh; sách, báo và tap chI 

86.  Cp Giy phép kinh doanh cho t chCrc kinh té có von dâu tu 
nuâc ngoài dé thirc hin các djch vi khác quy djnh tai  khoãn d, 
d, e, g, h, i Diêu 5 Nghj djnh 09/2018/ND-CP 
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87.  Ctp lti Giy phép kinh doanh cho th chirc kinh t có vn du 
tu nuâc ngoãi 

88.  Diu chinh Gity phép kinh doanh cho t chi'rc kinh th có vn 
dâu tu nuràc ngoài 

89.  CAp giAy phép kinh doanh dng thai vài giAy phép 1p cci s 
ban lé duçic quy djnh tai f)iëu 20 Nghj djnh so 09/2018/ND-CP 

90.  CAp giAy phép 1p cci sâ ban lé thr nhAt, co sà ban lé ngoài Co 

s ban lé thir nhât thuc trung hcTp không phãi thc hien  thu 
tic kiêm tra nhu câu kinh tê (ENT) 

91.  CAp giAy phép l.p co sâ ban lé ngoài co s& ban lé thir nhAt 
thuc tnthng hqp phãi thrc hin thu tic kiêm tra thu câu kinh 
té (ENT) 

92.  Diu chinh ten, ma s doanh nghip, dja chi trii sà chinh, ten, 
dja chi cüa Co sâ ban lé, loai hInh cüa co s ban lé, diêu chinh 
giãm din tich cüa cci s ban lé trên Giây phép 1p cci si ban le 

93.  Diu chinh tang din tIch cci sâ ban lé thir nhât trong trung tam 
thuong mai;  tang din dIch cci si ban lé ngoài cci si ban lé thir 
nhât dtrqc 1p trong trung tam thucing mai và không thuc loai 

hInh cüa hang tin lqi, siêu thj mini, den muc dirâi 500rn2 

94.  Diu chinh tang din tIch cci s& ban lé thir nhAt không nm 
trong trung tam thuong mi 

Thuong mi quôc 

95.  Diu chinh tang din tIch cci si ban lé khác và tnthng hp cci 
sâ ngoài cci sâ ban lé thir nhât thay di 1oi hInh thành cra 
hang tin lgi, sieu thj mini 

96.  CAp lai GiAy phép 1p cci s ban lé 

97.  Gia h?n  GiAy phép 1p co sâ ban lé 

98.  CAp GiAy phép 1p cci si ban lé cho phép co s& ban lé duçic 
tiêp tic hot dng 

99.  CAp Gi&y chi.rng nhn huAn 1uyn k)7 thut an toàn v.t 1iu no 

cong nghip thuc thAm quyn giái quyt cüa Sâ Cong Thirorng 

Vtt liçu no, tien 

chat thuoc no 

100.  CAp 'a GiAy chüng nh.n huAn Iuyn k thuat an toàn vt 1iu 

n cong nghip thuc thAm quyn giãi quy& cüa St Cong 

Thuong 

1 1 
LVI 

Cap Giây chirng nhân huân luyên k5 thuât an toàn tiên chat . . . 
thuoc no 

102.  CAp 1i GiAy chiTrng nhn huAn Iuyn k thut an toàn tiên chat 

thuc n 

103.  CAp GiAy phép sir diing vt 1iu n cOng nghip thuc thAm 

quyn giái quyt cüa S& Cong Thucing 
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104.  Cp 1i Giiy phép sCr diing vt 1iu n cong nghip thu,c thm 

quyn giãi quyt cUa Sâ Cong Thuxmg 

105.  Thu hi GiAy phép sCr ding vt 1iu n cOng nghip 

106.  Tham gia kin v thit k c s0 dr an du tu xây drng Cong 

trinh mO khoáng san rn nhóm B, C 

Cong nghip nng 

107.  Cp Giy chirng nhn dii diu kin san xut hóa cht san xuAt, 

kinh doanh có diu kin trong linh virc cong nghip 

HOa chAt 

108.  Cp 1ii Giy chi:rng nhan dii diu kin san xu.t hóa chit san 

xut, kinh doanh Co diu kin trong linh virc cong nghip 

109.  Cp diu chinh Giy chCing nhn dii diu kin san xuât hOa 

chAt san xuAt, kinh doanh cO diu kin trong linh virc cong 

nghip 

110.  CAp GiAy chiirng nhn dii diu kiin kinh doanh hOa chat san 

xuAt, kinh doanh có diu kin trong linh vrc cOng nghip 

111.  CAp li GiAy chiing nhn dii diu kin kinh doanh bOa chAt san 

xuAt, kinh doanh CO diu kin trong lTnh vrc cong nghip 

112.  CAp diu chinh GiAy chirng nhn dii diu kin kinh doanh hóa 

chAt san xuAt, kinh doanh CO diu kin trong linh virc cOng 

nghip 

113 CAp giAy chng nhn huAn 1uyn k thut an toàn vn chuyn 
hang cong nghip nguy hiêm 

114.  Dang k dâu nghip v1i giám djnh thi.rrng mi Giám djnh thucmg 

mai 115.  Dang k thay di dAu nghip vi giám djnh thung mi 

116.  CAp GiAy xác nhn i.ru dai dir an san xuAt san phAm Cong 

nghip htrq thuôc Danh mvc  san phAm cOng nghip h6 tr ixu 

tiên phát trin di vOi các doanh nghip nhô và vira 

Cong nghip h 

tr 

117.  CAp thông báo xác nhn cong b san phAm, hang hóa nhOm 2 

phii hçip quy chuAn k' thut tuong frng 

Khoa h9c cong 

ngh 

118.  CAp GiAy chüng nhn dii diu kin an toàn thirc phAm di vii 

cci s san xuAt, kinh doanh thijc phAm do Sâ Cong Thrnmg 

thirc hin An toàn thirc 

phm 119.  Cp lai Giy chng nhn dii diu kin an toân th?c phm di 

vâi ccv sâ san xuAt, kinh doanh thirc phAm do S Cong Thuang 

thrchin 
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Kim tra và cAp GiAy xác nhn kin thrc v an toàn thirc phAm 
cho to chirc vã cá nhân thuc thâm quyên cap cüa S Cong 
Thiwng 

4. Danh miic TTHC cüa S& Du llch:  25 TTHC 

STT Ten thu tuc hành chInh Linh vrc 

1 Thu tiic cong nhn dim du ljch 

Lu hãnh 

2 Thu tiic cAp giAy phép kinh doanh djch vi 1t hành ni dja 

3 Thu tVc  cAp 1i giAy phép kinh doanh djch vii 1t hành nOi  dja 

4 Thu tiic cAp di giAy phép kinh doanh d1ch vii 1 hành ni dja 

5 
Thu t%ic thu hi giAy phép kinh doanh djch v11 1& hành ni dja 
trong trithng hcp doanh nghip châm dirt hot dng kinh 
doanh djch vii 1U hành 

6 
Thu tVc  thu hi giAy phép kinh doanh djch vi 1ü hành ni dja 
trong trithng hçTp doanh nghip giãi the 
Thu tiic thu hi giAy phép kinh doanh djch vi1 Lu hành ni dja 
trong tri.thng hçTp doanh nghip phá san 

8 
Thu ti1c chAm dth hot dng cüa Van phOng di din ti Vit 
Nam cüa doanh nghip kinh doanh djch v1i 1& hành nuâc ngoãi 

9 Thu titc cAp the hixâng dn viên du ljch tai  dim 

10 
Thu tVc  cAp GiAy chirng nhn khóa cp nht kin thrc cho 
hràng dn viên du ljch nii dja và huàng dn viên du ljch quôc 
tê 
Thu tiic cap Giây phép thành 1p Van phong dai  din  tai  Vit 
Nam cüa doanh nhip kinh doanh djch vii 1Q hành nuâc ngoài 

12 

Thu tic cap 1i Giây phép thành 1p Van phông di din t?i  Vit 
Nam cüa doanh nghip kinh doanh djch vi itt hành nuàc ngoài 
trong tri.r?mg hqp chuyên dja diem dt tru sâ ctia van phOng dti 
diên 

13 

ThU t1ic cAp 1ti Giây phép thành 1p Van phông dti din ti Vit 
Nam cua doanh nghip kinh doanh djch v itt hành ntrâc ngoài 
trong trtrng hqp Giây phép thành ip Van phOng dii din bj 
mat, bj hu' hoi, bj hLr hông hotc bj tiêu hUy 

14 
ThU t1ic diêu chinh Giây phép thành 1p Van phông di din tai 
Vit Nam cUa doanh nghip kinh doanh dch v1j itt hành nuâc 
ngoài 

15 
Thu tiic gia hn Giây phép thành 1p Van phOng di din ti 
Vit Nam cUa doanh nghip kinh doanh djch vii itt hành rnràc 
ngoài 

16 
Thu tiic cap the hithng dn viên du ljch quôc té 

17 Thu tic cAp the hi.rng dn viên du ljch ni dja 

12 
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STT Ten thu tuc hành chInh Linh viie 

18 
Thu tic cap dôi the huàng dn viên du ljch quôc tê, the hixâng 
dan viên du ljch nOi  dja 

19 
Thu tic cp lti the huàng dn viên du ljch 

20 

Thu tiic cong nhn hing c s0 h.ru trü du ljch: hang 1 sao, 2 
sao, 3 sao dôi vOi khách san,  biêt thir du ljch, can h du ljch, 
tàu thUy lixu trU du ljch 

Liru trü 

21 
Thu tiic cong nhtn c sâ kinh doanh djch vii th thao dt tiêu 
chuân phic vii khách du ljch 

Du ljch khác 
22 

Thu ti1c cong nh.n co s kinh doanh djch vii vui chai, giài trI 
dat  tiêu chuân phic vii khách du ljch 

23 
Thu tiic cong nhan c sâ kinh doanh djch vu chäm soc sic 
khOe dat  tiêu chuân phiic vi.i khách du ljch 

24 

Thu tiic cong nhn ca s kinh doanh djch vii mua sam dat  tiêu 
chuân phuc vii khách du ljch 

25 
Thu tiic cong than ca s& kinh doanh djch vii an ung dat  tiêu 
chuân phic vi khách du ljch 

5. Danh mic TTHC cüa SO' Giáo diic và Dào tao: 80 TTHC 

STT Ten thu tuc hành chInh LTnh vu'c 

1 

Thu tiic thành 1p tnr?Yng trung h9c ph thông cong 1p hoc 
cho phép thành 1p truOng trung hc phô thông tu thic (bao 
gôm Ca trumg phô thông có nhiêu cap h9c trong do cap h9c 
cao nhât là trung h9c phô thông) 

Giáo diic và Dào 
tao 

2 
Thu t11c cho phép trtxng trung h9c ph thông hoat dng giáo 
due 

3 Thu tiic eho phép tnrrng trung h9e ph thông hoat dng tth lai 

4 Thu tic sap thp, chia, tách trtthng trung h9e ph thông 

5 
ThU tic giài th truàng trung hçe ph thông (theo d nghj cUa 
cá nhân, to ehUc thành 1p trii?Yng) 

6 
ThU tjc thành 1p tru1ng trung hçc ph thông chuyên cong lap, 
cho phép thành 1p trung trung h9c phô thông chuyên tu thiic 

7 
Thu tiic cho phép tnthng trung h9c ph thông chuyên hoat 
dng giáo.diic 

8 
ThU tic cho phép trueing trung h9c ph thông chuyên hoat 
dng tth lai 

9 
Thu tic sap nhp, chia, tách tnrông trung h9c ph6 thông 
chuyên 

10 Thu tiic giãi th trueing trung h9c ph thông chuyên 

11 Thu tiic thành 1p trung ph thông dan tOc  nQi trU 

12 
Thu tic cho phép trueing ph thông dan tc ni trU cO cap h9c 
cao nhât là trung h9c phô thông hoat dng giáo diic 
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STT Ten thu tuc hành chInh Linh virc 

GiáoducvàDào 
jao 

13 Thu tic sap nh.p, chia, tách triRing ph thông dan tc ni trü 

14 Thu t%lc giãi th tnr1ng ph thông dan tc ni trñ 

15 ThU titc thành 1p trung tam giáo diie thuing xuyen cp tinh 

16 
Thu tiic cho phép trung tam giáo diic thtthng xuyên hot dng 
giáo diic trâ lai 

17 Thu tiic sap nhp, chia, tách trung tam giáo diic thithng xuyên 

18 ThU tic giãi th trung tam giáo diic thumg xuyên 

19 ThU t%ic thành 1p trung tam ngoai ng, tin hc 

20 
Thu ti1c cho phép trung tam ngoui ngft, tin hçc hoat dng giáo 
due 

21 
ThU tiic cho phép trung tam ngoi ngr, tin h9e hot dng giáo 
due tth lai 

22 Thu tiic sap nhap, chia, tach trung tam ngou1 ngu, tin h9c 

23 ThU tic giãi th trung tam ngoi ngr, tin h9c 

24 

ThU tiic thành ltp trung tam h trq và phát trin giáo diie hôa 
nhp cong 1p hoc cho phép thành 1p trung tam ho trçl và 
phát triên giáo dic hôa nhp tu thiic 

25 
ThU tic cho phép trung tam h trçr và phát trin giáo dic hôa 
nhp hot dng giáo diic 

26 
ThU tiic cho phép trung tam h trçi và phát trin giáo diic hOa 
nhp hoat dng giáo diic trâ 1i 

27 
ThU tue th chirc lai, cho phép t chirc lai  trung tam h trçi va 

phát triên giáo dic hOa nhp 

28 
ThU tiic giãi th trung tam h trg và phát trin giáo diic hôa 
nhp 

29 
ThU tVc  thành 1p tnrmg trung cp six pham cong lap, cho 
phép thành 1p trithng trung cap six phm tix thic 

30 
ThU t%ic sap nhp, chia, tách trir?mg trung cp six phm, tnthng 
Cao d.ng six pham 

31 
Giãi th tru?xng trung cp six phm (theo d nghj cUa t chüc, 
cá nhân dê nghj thành 1p tr1.rng trung cap six pharn) 

32 
ThU tue cho phép hoat dng giáo diic ngh nghip trâ 1ti dôi 
vOi nhOm ngành dào tto giáo viên trInh d trung cap 

33 

ThU tiic cp giy chfrng nhn dang k hoat dng giáo due nghê 
nghip dôi vài nhOm ngânh dào tao  giáo viên trInh do trung 
cap 

34 
ThU tic dàng k2 b6 sung hoat dng giáo diic ngh nghip di 
vOi nhóm ngành dão tao  giáo vién trInh d trung cap 

35 
Thu tic thành !p phân hiu trithng trung cap six phm ho.c 
cho phép thành 1p phân hiu tnthng trung cap six pham lix thiic 
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STT Ten thu tuc hành chInh LTnh virc 

Giáo dic và Dâo 
tao 

36 
Giâi th phân hiu tru?ing trung dtp six phm (theo d nghj cüa 
to chrc, Ca nhân dê nghj thành 1p phân hiu) 

37 

Thãnh 1p trtr?lng nãng khiu th diic th thao thuc dja 
phrnmg hoc Vip näng khiêu the di;ic, the thao thuc trueing 
trung hQc phô thông 

38 
Thành 1p  và Cong nhn hi dng quãn trj trlr&ng di hçc tu 
th%ic 

39 
Thành 1p và cong nhn hi dng quán trj trtx?mg dti h9c tu 
thi;ic hoat dng không vi lçii nhun 

40 
Thu ti;ic cp giiy chüng nhn dang k kinh doanh djch vi;i tir 
vânduh9c 

41 
Diu chinh, b sung giy chiirng nhn däng k kinh doanh djch 
vutuvânduhc 

42 D nghj duqc kinh doanh djch vi tu vAn du hçc tr& 1aj 

43 
CAp phép hoat dng giáo di;ic k5' näng sng và hoat dng giáo 
di;ic ngoài gii chInh khóa 

44 
Xác then dang k hoat dng giáo di;ic k' näng sang, hoat dng 
giáo di;ic ngoài gi chInh khóa 

45 
CAp giAy phép, gia han  giAy phép t6 chirc hoat dng dy them, 
hçc them có ni dung thuc chucing trInh trung hçc phô thông 

46 
CAp Ching nhan tnr&ng mm non dat  kim djnh chAt luqng 
gião d%ic 

47 
CAp Chirng nhn trung tiu hçc dt kim djnh chat luçing gião 
duc 

48 
CAp Chirng nh.n tru&ng trung h9c dat  kim  dlnh  chAt krqng 
giáo di;ic 

49 
CAp giAy chirng nhn chAt hrcing giáo di;ic d61 vâi trung tam 
giáo di;ic thithng xuyên 

50 Cong nhn trithng MAm non dat  chuAn Quc gia 

51 Cong nhn trithng Tiu h9c dtt chuAn Qu& gia 

52 Cong nhn trtthng Trung hçc dt chuAn Quc gia 

53 Xp hang Trung tam giáo di;ic thixng xuyên 

54 Cong nhn huyn dt chuAn ph cp giáo di;c, xóa mu ch 

55 Chuyn tnring di vâi hQc sinh trung hQc phi thông 

56 Xin hçc lai tai trueing khác d& vâi h9c sinh trung hQc 

57 

CAp h9c bng va h6 trçr kinh phi mua phucing tin, do dUng 
h9c tp dUng riêng cho ngu?ii khuyêt tt hçc tai  các cci si giáo 
dic 
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STT Ten thu tic hành chInh Linh virc 

Giáo duc và Dào 
ao 

58 
Xét, duyt chinh sách h trçi di vâi hçc sinh trung h9c ph 
thông là ngui dan tc thiêu so. 

59 
Xét, duyt chInh sách h trçi di vâi hçc sinh trung h9c ph 
thông là nguii dan tc Kinh 

60 
H tr hoc  tp di vOi hc sinh trung hc pM thông các dan 
tc thiêu so rat It ngi.thi 

61 
Dé nghj min giàm hçc phi và M trç chi phi hc tp cho hçc 
sinh, sinh viên 

62 Phê duyt lien kt giáo diic 

63 Gia han,  diu chinh hoit dng lien kt giáo diic 

64 
ChmdCrt hoat dng lien k& giáo diic theo d nghj cüa các ben 
lien kêt 

65 
Cho phép thành Ipco si giáo dic mm non, cci sO giáo diic 
phô thông có vOn dâu tir nithc ngoai tai  Vit Nam 

66 

Cho phép hoat dng giáo diic dOi vOi: Co s6 giáo diic mâm 
non; Co s giáo dic phô thông ; Co s dào tao,  bôi duong 
ngãn han  có von dâu tu nithc ngoài tai  Vit Nam 

67 

Cho phép hoat dng giáo diic trâ iai  d& vi: Co s giáo dl:ic 
mâm non;; Co s giáo diic phô thông; Cu s dào tao,  bôi 
dixOng ngan han  có von dâu tu nuàc ngoài tai  Vit Nam 

68 

B sung, diêu chinh quyêt djnh cho phép hoat dng giáo di1c 
dôi vói: Co sâ giáo diic mâm non, co s giáo diic phô thông; 
Co sô dào tao,  bOi dung ngän han  có von dâu tu nuâc ngoài 

tai  Vit Nam 

69 
Dàng k hoat dng cUa Van phông dai  din giáo diic rn.râc 
ngoài tai  Vit Nam 

70 
Giãi th co S gião diic mm flOfl, co Sâ giáo diic pM thông CO 
von dâu ti.r nuâc ngoài tai  Vit Nam 

71 
Chm dirt hoat dng cüa co sâ dào tao,  Mi dirOng ngn han  có 
von dâu ti.r nuOC ngoài tai  Vit Nam 

72 Dang k dij thi cp chirng chi 1rng ding cOng ngh thông tin 

Quy chê tuyên 
sinh 

73 
Xét tuyn sinh vào truông pM thông dan tc ni trit (PT 
DTNT) 

74 Dc CáCh t& nghip trung hc pM thông 

75 DAng k dir thi trung hc ph6 thông qMc gia 

76 Phüc kháo bài thi trung hçc ph6 thông qu6c gia 

77 Xét tuyn hçc sinh vào trithng dv bj di hçc 

78 Cp bàn sao van bang, chirng chi tr s gôc Van bang chirng 
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STT Ten thu tuc hành chInh Linh virc 
chi 

79 Chhth si'ra ni dung van bang, chfrng chi 

80 
Cong nhn van bang t& nghip các cp h9c ph thông do Cd sâ 
ntxàc ngoài cap 

6. Danh mtic  TTHC cüa So' Giao thông Vn tãi: 98 TTHC 

STT Ten thu ftic hành chInh Linh vijc 

1 

ChAp thun xay dirng cong trInh thi& yeu trong phtm vi bão v 
kêt câu ht tang giao thông dr&ng bô cUa quOc l dang khai 
thác 

Dithng bô 

2 

Cap phép thi cong xây dung bin quãng cáo t?m  thai trong 
phm vi hành lang an toàn thr?ng b cüa quôc lt dang khai 
thác dôi v1i don, tuyên quôc l thuc phm vi dixçic giao quán 

l) 

3 
ChAp thun thit k và phuorng an t chirc thi cong nñt giao dâu 
nôi vào quOc l 

4 
CAp phép thi cong nut giao dAu ni vao quc l 

5 

CAp phép thi cong xây dirng cOng trInh thit yu trong pham vi 
báo v kêt câu hi tang giao thông duing b cUa quôc l dang 
khai thác 

6 
CAp phép thi cong xây dirng cong trInh dumg b trong phtm 
vi dat dành cho du&ng bô dOi vâi quôc 1 dang thai thác 

7 

Gia hn GiAy phép vn tãi qua biên giài Campuchia - Lao - 
Vit Nam và thai gian hiu hành tti Vit Nam cho phucing tin 
cüa Lao và Campuchia 

8 
Dãng k)" thai thác tuyn 4n tái hành khách c djnh lien vn 
quOc tê gicra Vit Nam- Lao - Campuchia 

9 CAp GiAy phép kinh doanh vn tãi bang xe 0 to 

10 

CAp 1i GiAy phép kinh doanh di vâi trixYng hqp Giây phép bj 
hir hOng, hêthn, bj mat hoc có sir thay dOi lien quan den ni 
dung cUa Giây phép 

Dang k khai thác tuyn v.n tâi hành khách c djnh bang xe 0 
tO 

12 CAp phO hiu xe ni b 

13 CAp li phü hiu xe ni b 
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STT Ten thu tIic hành chInh Linh vtrc 

14 Cp phü hiu xc trung chuyn 

Duang b9 

15 Cp 1i phU hiu xe trung chuyn 

16 

CAp phU hiu eho xe taxi, xe hçp dng, xe van  tãi hang hóa 
bang cong —ten- n, xe dâu kéo, xe kinh doanh van  tãi hang 
hóa, xe kinh doanh van  tãi hành khách theo tuyên cô djnh, xe 
kinh doanh van  tãi bang xc but 

17 

CAp 1i phü hiu cho xe taxi, xe hp dng, xe van  tãi hang hóa 
bang cong —ten- nq, xc dâu kéo, xc kinh doanh van  tâi hang 
hóa, xc kinh doanh van  tãi hãnh khách theo tuyên cô djnh, xc 
kinh doanh van  tãi bang xc butt 

18 Cong b dira bn xe hang vào khai thác 

19 CAp lai  GiAy chng nhan giáo viên dy th%rc hành lái xc 

20 

Lira ch9n dn vj khai thác tuyn van  tái hành khãch theo tuyn 
CO djnh 

21 CAp GiAy phép lien van  Vit Nam - Campuchia 

22 
Gia hn GiAy phép lien van  Vit — Lao và thai gian urn hành 
tai Vit Nam cho phi.rang tin cUa Lao 

23 

Gia hn GiAy phép van  tái dung b GMS cho phuang tin và 
thi gian km hành tai  Vit Nam cho phung tin cüa các ninc 
thrc hin Hip djnh GMS 

24 

CAp GiAy phép lien van  Vit Nam - Campuchia dôi vâi phuong 
tin van  tãi phi thi.rng mai  là xc cong v11, xc cüa các doàn the 
và các to chrc quôc tê, doàn ngoi giao, xc do doanh nhân 
ngoai quOc tir lái trr phiicmg tin cUa các cci quan Trung twng 
cña Dãng, Nhà nuóc, Quôc hOi,  van phông các B, các doàn 
th va các to chrc quôc té, doàn ngoi giao dOng t?i  Ha Ni 

25 
Gia han  GiAy phép lien van  Campuchia —Vit Nam cho phuang 
tin cüa Campuchia tai  Vit Nam 

26 

Gia han  chAp  thuan  xây dirng cOng trInh thit yu trong phtm 
vi báo v kët câu ha tang giao thông diring b cUa quoc 1 
dang khai thác 

27 
Gia htn chap thuan thiêt ke và phirnng an to chiirc thi cOng nUt 
giao dâu nôi vào quôc I 
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STT Ten thu tiic hãnh chInh Linh vlyc 

28 
Xoá s däng k xe may chuyên dung 

Duongbg 

29 
Chp thun xay dung mâi c si dào tao  lái xe ô to 

30 CAp mói GiAy phép dào tao  lái xe a to 

31 CAp mâi GiAy phép dào tao  lái xe các hang A1,A2, A3 và A4 

32 CAp 'a  GiAy phép dào tao  lái xe các hang Al, A2, A3 và A4 

CAp mâi GiAy chrng nhn trung tam sat hach  lái xe loai  3 dü 
diéu kin hoat dng 

CAp lai  GiAy chüng nhn trung tam sat hach  lái xe l°ai 3 dü 
diêu kin hot dng 

35 Cong b dira bn xe khách vào khai thác 

36 Cong b la dua bn xe khách vào khai thác 

37 Cong b dim tram dirng nghi vào khai thác 

38 Cong b 1i dim tram dirng nghi vào khai thác 

CAp GiAy phép vn tãi qua biên gith Campuchia - Lao - Via 
Nam 

40 
CAp lai  GiAy phép v.n tâi qua biên giâi Campuchia - Lao - Via 
Nam 

41 
CAp GiAy phép lien vetn  Via — Lao cho phiwng tin 

42 
CAp lai  GiAy phép lien vn Via — Lao cho phucing tin 

43 

CAp GiAy phép liru hành xe qua tãi trong, xe qua kh giài han, 
xe bánh xIch, xe vn chuyên hang siêu tnthng, siêu tr9ng trên 
dtthng bO 

44 CAp GiAy chng nhn giáo viên day  thurc hành lái xe 
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STT Ten thu tuc hành chInh Linh vire 

45 Cp 1i Gity phép dào tao  lái xe o to 

Dix&ng bO 

46 Phê duyt phisang an t chüc giao thông trên dixng cao thc 

47 Cong b thra cong trInh dizng cao thc vào khai thác 

48 
Chip thun xay drng cUng thai dim vâi c.p phép thi côngxây 
dirng cong trInh thiêt yêu trong phm vi báo v kêt câu ha tang 
giao thông duang b cüa quôc l dang khai thác 

49 
Cp phép thi cong xay drng cong trInh thit yu trong phm vi 
bão v kêt câu ha tang giao thông duang b cüa quôc l dang 
khai thác 

50 
Gia han  chAp thun xay drng cong trInh thit yu trong pham 
vi bão v kêt câu ha tang giao thông duang b cüa h thông 
diiang dja phirnng dang khai thác 

51 
ChAp thu.n xay dung xay dirng bin quáng cáo trong pham vi 
hành lang an toàn duang b cüa h thông duang dja phtrang 
dang khai thác 

52 
CAp phép thi cong xây dimg bin quãng cáo trong pharn vi báo 
v kêt câu ha tang giao thông duang b cüa h thông duang dja 
phiwng dang khai thác 

53 
CAp phép xây dirng cong trInh di.rmg b trong pharn vi dat báo 
v, bão trI dixang b cüa h thông durng dja phucmg dang khai 
thác 

CAp phép sCr diing tarn  thai rnt phn he ph cüa h th6ng 
dii?mg da phi.rong khOng vào mi1c dich giao thông 

CAp phép sr diing tarn  thai mt phn lông duang cUa h thông 
thrng dja phuung không vi m1ic dIch giao thông 

56 
CAp phép si'r diing tarn  thai  mOt  phn he ph cüa h thng 
du?ng dja phuang dê trông gitr xe có thu phi 

CAp phép dirng Xe, d xc tai  ncii eArn dung, cAm d; cAp phép 
xe vào diiang cam cüa h thông duang dja phrong 

58 
ChAp thun xay dimg cong trInh thit yu trong phm vi bão v 
két câu h'tang giao thông duang b cüa h thông duang dja 
phucmg dang khai thác 

59 
CAp phép thi cong xay drng cong trInh thit yAu trong pham vi 
báo v kêt câu ha tang giao thông duang b cña h thông 
dirang dja phung dang khai tháe 
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STT Ten thu tue hành chInh Linh virc 

60 Chap thuin vn tai hanh khach ngang song Dirông thüy nôi 
dia 

Du&ng thüy ni 
dja 

61 
Chp thun vn tãi hãnh khách, hành 1, bao gcri theo tuyn c 
djnh dôi vâi to chirc, cá nhân Vit Nam 

62 Chp thun chü trucrng xây dung bn thUy ni dja 

63 

COng b m 1ung, tuyn dung thus' ni da di vài dtthng 
thUy ni dja chuyên dung nôi vâi du?ing thüy ni dja dja 
phwmg 

64 

COng b6 dóng 1ung, tuyn ththng thus' ni dja d& vOi dung 
thüy ni dja chuyên dung nôi vOi thrng thüy ni dja dja 
phwing 

65 

Cho kin trong giai doan 1p dir an du tu xây dirng cong 
trInh báo dam an ninh, quOc phOng trén dithng thüy ni dja dja 
phwxng 

66 
Cho kin trong giai doin 1p  dir an dâu tu xây dirng cong 
trInh trên tuyên duäng thüy ni dja dja phwing; &rng thüy nOi 
da chuyên dung nôi vâi &thng thüy ni dja dja phixmig 

67 

Chp thun phung an bão dam an toàn giao thông di vài the 
cOng trinh thi cong lien quan den thr?ng thUy ni dja dja 
phuang; du?vng thus' ni dja chuyên dung nôi vài dtthng thus' 
ni dja dja phixcing 

68 

Cong bô han chê giao thông du?xng thüy ni dja trong truông 
hçp thi cong cong trInh trên dithng thüy ni dja dja phuang; 
dithng thüy ni dja chuyên dung nôi &rYng thus' ni dja dja 
phwing 

69 

Cong b han ch giao thông thring thüy ni dja trong trumg 
hçp to chrc hoat dng the thao, 1 hi, din tp trén dung 
thUy ni dja dja phrning; du?xng thüy ni dja chuyên dUng nôi 
dng thus' ni dja dja phng 

70 

Cong bô han  chê giao thông dung thUy ni dja trong trixng 
hqp bão dam an ninh quOc phOng trên dung thUy ni dja dja 
phn 

71 

Cap Giây chrng nhn Co sâ dy ngh thuyn viën, ngixài lái 
phucmg tin thUy ni dja hang tu, chirng chi huân luyn an 
toàn co bàn, chung chi nghip vii trong pham vi dja phuong 

72 

Cap 1a  Giây chi'rng nhn co sâ dy nghê thuyén viên, ngLthi láî 
phucmg tin thUy ni dja hang tu, chung chi huân 1uyn an toàn 
co bàn, chfrng chi nghip vi,i trong phm vi dja phuong 

73 
Chap thun chU truong xây dirng cãng thiXy ni dja 

74 
Cap, cp 1i, chuyn di GiAy chUng nhn khã nAng chuyên 
mon thuyên truâng hang ba, hang tu, may trung hang ba và 
chUng chi nghip vt (dOi vâi dja phirong chua có co s& day 
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STT Ten thu tuc hành chInh Linh vuc 
nghe), chUng chi huân 1uyn an toàn ca bàn thuc thâm quyên 
cüa Si Giao thông vn tãi 

Euarng thüy ni 
dja 

75 
Xóa däng k phwrng tin 

76 
Cp giy phép vn tãi thüy qua biên giài Vit Nam — 
Campuchia cho phixcing tin 

77 
Cp lai Giy phép vn tài thüy qua biên giói Vit Nam-
Campuchia cho phrning tin 

78 
Chp thun tip tue si'r diing di vâi cong trInh dung thüy ni 
dja hêt tui th9 thiët kê 

79 
Cong b6 hoat dng cãng thUy ni dja 

80 
Cong b lai càng thi1y ni dja 

81 
ThU t%ic d& vài phucing tin thUy ni dja vào câng, bn thUy 
ni dja 

82 
ThU tllc di vài phumg tin thUy nOi  dja thi cãng, bn thUy ni 
dja 

83 

Du thi, kim tra 1y giy chüng nhn khà nàng chuyên mon 
thuyn truông hang ba, hing tu, may trtthng hang ba, chUng chi 
chuyên mOn nghip vii (dôi vài dja phucmg chua cO c s day nghe) 
và chUng chi hun 1uyn an toàn ca ban thu)c Sâ Giao thông vn tãi 

84 

Cp, cp 1i, chuyn di Giiy chfrng nhn khã näng chuyên 
mon thuyn tnràng hang ba, hang tu, may tru&ng hang ba và 
chUng chi nghip vi (dôi vOi dja phucing chua cO cas day ,  
nghê), chUng chi huân 1uyn an toàn eq bàn thuc thâm quyên 
cUa S Giao thông 4n tài 

85 
Cap, cp lai,  chuyn di chirng chi nghip vi và chUng ehi 
huân 1uyn an toàn eq bàn thuc thâm quyên cUa Cci sâ day 
nghê 

86 
Dr kim tra 1y chirng chi nghip vii và chirng chi huân 1uyn 
an toàn co bàn 

87 

Chip thun chU trung nhà du tu thirc hin dir an nao  vet theo 
hInh thUc kêt hqp tn thu san phâm, không sfr ding ngân sách 
nhà nuâc trên các tuyên di.rng thUy ni dja (dOi vOi di,r an 
trong danh mic d an dã cong bô) 

88 

Phê duyt ho s d xuât du an thuc hién du tu nao vet theo 
hInh thUc kêt hçp tn thu san phâm, không sU diing ngân sách 
nhã nuàc trên cáe tuyên dumg thUy ni dja 
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STT Ten thu tiic hãnh chInh Linh vtrc 

89 
Phê duyt phucing an triic vat tài san chIm dam 

Dithng thüy ni 
dia 

90 
Chtp thun vn tái hành khách, hành 1, bao gui theo tuyn C6 
djnh bang tàu khách cao tôc 

91 
Chip thuan cho tàu khách cao t6c 4n tãi hành khãch, hành 1, 
bao gCri theo hcip dông chuyên 

92 
ChAp thutn cho tàu khách cao t6c vn tãi hành khách, hành 1, 
bao giri không có mJ1c dIch kinh doanh 

93 
Phê duyt phung an vn tái hang hóa siêu tnrng hoc hang 
hóa siêu tr9ng trên ththng thüy noi dia 

94 
Cap biên hiu phucing tin thüy vn chuyên khách du ljch 

95 
CAp 1i bin hiu phixo'ng tin thüy vn chuyM khách du ljch 
trong tnr&ng hçip biên hiu hêt hiu lirc 

96 
CAp 1i bin hiu phrnmg tin thüy 4n chuyn khách du ljch 
trong tnIng hçp biên hiu bj mat hoc hông không si'r diing duçc 

D xuAt thirc hin Dir an nio vet theo hInh thirc kt hqp tn thu 
san phâm, không sir diving ngán sách nhà ntrâc trên các tuyên 
dnmg thüy ni dja (dôi vâi dir an ngoài danh mllc dir an dâ 
cong bô) 

98 

Chap thun dccn vi tix van giám sat dix an thirc hin dâu tix nio 
vet theo hInh thirc kêt hqp tn thu san phAm, không si'r di1ng 
ngân sách nhà nuâc trén cac tuyên di.rong thüy ni dja 

7. Danh muc TTHC cüa S Kê hoach và Du tir: 122 TTHC 

STT Ten thu tyc hành chinh Linh virc 

01 Däng k thânh 1p doanh nghip tu nhân Dang k Doanh 
nghip 02 Dang k thành 1p cong ty TNHH rnt thành viên 

03 Däng k thành 1p cong ty TNHH hai thành viên tra len 
04 Däng k thành 1p cong ty C6 phân 
05 Dang k thành 1p cong ty hqp danh 
06 Däng k thay dôi dja chi tri sâ chInh cña doanh nghip (doi 

vâi doanh nghip tix nhân, cong ty TNHH, cong ty cO phân, 
cOng ty hqp danh) 

07 Dang k d6i ten doanh nghip (d6i vài doanh nghip tu nhân, 
cong ty TNHH, cOng ty c6 phn, cOng ty hqp danh) 

08 Däng k thay d6i thành viên hcip danh 
09 Dang k thay d6i ngixi di din theo pháp 1ut cüa cong ty 

trách nhim hüu han, cong ty cô phân 
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10 Däng k thay d& v6n diu 1, thay d6i t' 1 vn gop (di vài 
cong ty TNHH, cong ty cO phân, cOng ty hqp danh) 

Dang ky Doanh 
nghip 

11 DAng k9 thay di thành viên cong ty trách nhim hiu han  hai 
thành viên tth len 

12 Däng k thay di chiii s& hUu cOng ty trách nhim hüu han  mt 
thãnh vién dôi vâi trithng hqp chü sâ hüu cOng ty chuyên 
nhucvng toàn b von diêu 1 cho mt Ca nhân hoc mt tO chirc 

13 Dng k thay d6i chii s& htu cong ty trách nhim hiiu han mOt 
thành vien theo quyêt djnh cüa ca quan có thim quyên ye sap 
xep, dôi mâi doanh nghip nhà nuàc 

14 Dng k thay di chô sâ hüu cOng ty trách nhim hüu han mOt 
thành viên do thüa ké 

15 Dang k thay d6i chü sâ hini cong ty trách nhim hu han mOt 
thành vién do có nhiêu hcrn mt Ca nhãn hoc nhiêu hcm mt tO 
chrc &rçlc thira kê phân von cüa chU s& hüu, cong ty clang k 
chuyên dOi sang loai hInh cong ty trách nhim hiiu han  hai 
thành viên tr& len 

16 Dang k thay d& chü so hüu cong ty trách nhim hu han  mt 
thành vién do tng cho toàn b phãn von gop 

17 Dàng k thay d6i chü sO httu cong ty trách nhim hüu han  mt 
thành viên do chuyên nhuqng, tang cho mOt  phân vOn diêu 1 
cho to ch(rc hoc cá nhân khác hoc cOng ty huy dng thorn 
vOn gop tr cá nhân hoc to chüc khác 

18 DAng k thay di chü doanh nghip tu nhân trong trithng hcip 
ban, tng cho doanh nghip, chü doanh nghip chêt, mat tIch 

19 Dàng k doanh nghip thay th nOi  dung clang k kinh doanh 
trong Giây phép dâu tir, Giây chng nhn dâu tir hoc các giây 
t1 CO giá trj ghap 1 thong ducing khác 

20 Thông báo bô sung, thay di ngành, ngh kinh doanh (dôi v6i 
doanh nghip tu nhân, cOng ty TNHH, cOng ty cô phân, cong 
ty hcip danh) 

21 Thông báo thay dM vn du tir cüa chü doanh nghip tu nhân 
22 Thông báo thay d& thông tin cUa c6 dông sang ip cong ty Co 

phân 
23 ThOng báo thay di c dOng là nhà dAu tu nuOc ngoái trong 

cong ty cO phân chua niêm yet 
24 Thông báo thay di ni dung clang k thuê 
25 Thông báo thay dói thông tin nguOi quãn 1 doanh nghip, 

thông tin nguri dai  din theo u quyên (dôi vOi doanh nghip 
tu nhân, cOng ty TNHH, cOng ty CO phân, cong ty hqp danh) 

26 COng bó ni dung clang k doanh nghip (dii vOi doanh 
nghip tu nhân, cOng ty TN}IFI, Cong ty c phân, Cong ty hqp 
danh) 

27 Thông báo sü diing, thay d6i, hug' mu con dAu (di vOi doanh 
nghip tu nhãn, cong ty TNHH, cong ty c phãn, cong ty hçip 
danh) 

28 Dang k hoat dng chi nhánh, van phOng dai  din trong rnxOc 
(clOi vOi doanh nghip tu nhân, cong ty TNT-IT-I, cong ty cô 
phán, cong ty hqp danh) 
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29 Thông báo lap chi nhánh, van phOng di din 6' nuàc ngoài 
(dôi vài doanh nghip tu nhân, cong ty TNHH, cong ty cô 
phân, cong ty hçip danh) 

Dang k Doanh 
nghiçp 

30 Dang k hot dng chi nhánh, vAn phong dti din (dôi v6'i 
doanh nghip hoat dngtheo Giây phép dâu tu, Giây chrng 
nhn du tix ho.c cãc giây t6' cO giá trj pháp l tucYng dut:mg) 

31 Cap Giây chirng nhn dang k hot dng chi nhánh, vAn phông 
dai din thay the cho ni dung dAng k hot dng trong Giây 
chrng nhtn dâu tu hotc Giây chirng nhn dang k hoat dng 
chi nhAnh, vAn phông dii din do co quan dang k dâu ti.r cap 
ma không thay dôi ni dung dAng k hoat dng 

32 Thông báo lap dia dim kinh doanh (diii vâi doanh nghip ti.r 
nhân, cong ty TNIHH, cong ty cô phân, cong ty hçp danh) 

33 Thông bAo 1p dja dirn kinh doanh (d& vâi doanh nghip hoit 
dng theo GiAy phép dAu ttr, GiAy chirng nhn du tu hoc cac 
giây tJ có giA trj pháp 1 twlng thrcTng) 

34 DAng k thay di ni dung dAng k hoit dng cüa chi nhánh, 
vAn phOng di din, dja diem kinh doanh (dôi vâi doanh 
nghip tu nhAn, cong ty TNHH, cOng ty cô phân, Cong ty hc'p 
danh) 

35 DAng k thay d& ni dung dAng k hoat dng chi nhánh, vAn 
phOng dai  din (dôi vâi doanh nghip hot dng theo Giây 
phép dâu tu, Giây chtrng nhn dâu tu hoc các giây t6' cO giá 
trj pháp l tixcin duang) 

36 DAng k2 thay dôi ni dung dang k dja dim kinh doanh (dôi 
vâi doanh nghip hoat dng theo Giây phép dâu tu, Giây 
ching nhn dâu tu hoc các giây t6' CO giá trj pháp 12 tl.rclng 
duang) 

37 Thông báo cp nht thông tin Co dông là cA nhân nuâc ngoài, 
ngtr&i dai din theo u quyên cüa cO dOng là to chüc nuâc 
ngoài (dôi vOi cong ty cô phân) 

38 Thông bAo cho thuê doanh nghip tu nhân 
39 Dang k thành 1p cong ty trãch nhirn hu han  rnt thành viên 

tr vic chia doanh nghip 
40 DAng k thành 1p Cong ty trách nhim hUu han  hai thành viên 

trâ len tir vic chia doanh nghip 
41 Dang k thành 1p cOng ty c phn tir vic chia doanh nghip 
42 DAng k thành lap cOng ty trách nhim hu han  mt thành viên 

tr vic tách doanh nghip 
43 Dang k thành 1p cOng ty trách nhim hu hn hai thành viên 

trâ Len tir vic tAch doanh nghip 
44 DAng k thành 1p cong tyc phn tir vic tAch doanh nghip 
45 Hqp nhât doanh nghip (dOi vâi cOng ty TNHH, cOng ty cô 

phân và cOng ty hçrp danh) 
46 SAp nhp doanh nghip (doi vâi cOng ty TNHH, cOng ty Co 

phAn Va cOng ty hp danh) 
47 Chuyên dOi cong ty trAch thim huu han  thành cong ty c 

phAn 
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48 Chuyn di cong ty c phn thành cong ty trách nhim hu 
han mt thành viên 

Dang ky Doanh 
nghiep 

49 Chuyn di cong ty c phn thành cong ty trách nhim hthi 
han hai thành viên tr& len 

50 Chuyn di doanh nghip ti.r nhân thành cong ty trách nhim 
httu han 

51 C4p lai Gi' chirng nhn clang k doanh nghip 
52 Cap di Giây chirng nhn clang k kinh doanh hoic Giây 

chirng nhn clang k kinh doanh và clang k thuê sang Giây 
chirng nhn clang k doanh nghip nhixngkhong thay dôi ni 
dung clang k kinh doanh và clang k thuê 

53 Cp nht b sung thông tin clang k doanh nghip 
54 Thông báo tam  ngrn kinh doanh 
55 Thông báo ye vic tiêp tiic kinh doanh tnràc th?yi han  dã thông 

báo 
56 Giáithédoanhnghip 
57 Giãi th doanh nghip trong tnthng hçTp bj thu hôi Giây chirng 

nhn clang k doanh nghip hoc theo quyêt djnh cüa Tôa an 
58 Châm dth hoat dng chi nhánh, van phông dai  din, dja diem 

kinh doanh 
59 CAp 1i GiAy chirng nhn clang k doanh nghip 
60 Hiu dInh thông tin clang k doanh nghip 
61 Thông báo Cam kt thrc hin miic tiêu xà hi, môi trlx&ng 

Doanh nghip xa 
hi 

62 
Thông báo thay di ni dung Cam kt th?c hin miic tiêu xã 
hi, môi tru?rng 

63 
Thông báo chAm dirt Cam két thirc hin miic tiêu xà hi, môi 
trirYng 

64 
Chuyn co s0 báo trçr xä hi, qu5 xä hi, qu tir thin thành 
doanh nghip xä hi 

65 Thông bão thay di ni dung tip nhn vin trq, tài trg 

66 
Cung cAp thông tin, bàn sao Báo cáo dánh giá tác dng xa hi 
và van bàn tiêp nhn vin trçx, tài trçi 

67 Thông báo tip nhn vin trq, tài tr 

68 Cong khai hot dng cüa doanh nghip xã hi 

69 
- 

Thu tuc de nghi ho trc six dung dich vu tu van 
HtroDoanh 

nghiçp nho va vixa 
70 Thu tiic clang k vào mang  1uOi tl.r van viên 

71 
Thu Wc h trçl tu van, hi.râng dn h so, thu tiic thành lap 
doanh nghip 

72 Thông báo thành 1p qu dâu tu khi nghip sang tao 
Thông báo tang, giàm vOn gop cüa qu dâu tu khi nghip 
sang tao 
Thông báo gia han  thi gian hoat clng qu dâu tu khâi nghiçp 
sang tao 
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Thông báo giâi th và kt qua giái th qu5' dAu tu khâi nghip 
sang t?o 

76 Thông báo chuyn nhucng phn vn gop cüa các nhà ditu tir 
77 Däng k thành 1p lien hip Hcip tác xã 

Dang k hcp tác 

Dang k' hçrp tác 
xa 

78 
Dang k thành ltp chi nhánh, van phOng dti din, dja dirn 
kinh doanh cüa lien hip hçip tác xã 

79 Dãng k thay dôi ni dung däng k lien hip hçrp tác xa 

80 Däng k khi Lien hip hcip tác xã chia 
81 Däng k khi Lien hip hçip tác xã tách 
82 Däng k khi Lien hip hqp tác xa hqp nhAt 
83 Däng k7 khi Lien hip Hcip tác xâ sap nhp 

84 

Cap 1i giây chirng nhn dang k lien hip hçp tác x, giây 
chtng nhn däng k chi nhánh, van phông di din, dja diem 
kinh doanh cüa lien hip hçcp tác xà (trong trung hqp bj mat 
hoc bj hix hông) 

85 Giái the tir nguyen lien hip hçp tác xã 

Dang k Lien hip 
Hcip tác xã 

86 
Däng k2 thay di ni dung däng k chi nhánh, van phông dai 
din, dja diem kinh doanh lien hip hçTp tác xã 

87 Thông báo thay di ni dung däng k lien hip hçp tác xa 

88 
Thông báo v vic gop von, mua cô phân, thành 1p doanh 
nghip cüa lien hip hçp tác xâ 

89 
Tm ngrng hot dng cüa lien hip Hçip tác xä, chi nhánh, van 
phông dti din, dja diem kinh doanh cüa lien hip Hcp tác xã. 

90 
ChArn dirt hot dng cüa chi nhánh, van phong dai din, dja 
diem kinh doanh cüa Lien hip Hçip tác xä 

91 
Cap dôi giây chirng nhn clang k lien hip hqp tác xã 

92 
Quy& dinh chü trircmg du ti.r cüa Uy ban nhân dan cAp tinh 
(dôi vOi dr an không thuc din cap Giây cling nhn clang k' 
dâu tu) 

Dau tu 

Du tir 

93 
Quyet djnh chü trucng dâu tu cüa Thu ti.ràng ChInh phü (dôi 
vâi dir an không thuc din cap Giây chIrng nhân dang k dâu 
tu) 
Quyt djnh chü truclng du tu cUa Quc hi (dôi vâi dir an 
không thuc din cap Giây chirng nh.n clang k dâu tu) 

95 
Diêu chinh quyêt djnh chU trlxng dâu tu cUa ThU tuàng ChInh 
phU, UBND cap tinh (dôi v6i dir an dâu tu không thuc din 
cap GiâX  chirng nh.n clang k dâu tir) 

96 
Cap Giây chirng nhn clang k dãu tu dôi vOi dir an không 
thuc din quyêt djnh chU trucrng dâu tu 
CAp GiAy chirng nhn clang k du tu d6i vOi d%r an thuOc din 
qu'êt djnh thU trtrnng dâu tu 

98 
Diêu chinh ten d an dâu tu, ten và dja chi nhà dâu tu trong 
Giây chirng nhn clang k dâu tu 

99 
Diêuchinh ni dung dir an dâu tu trongGiây chirng nhn clang 
k dâu tu (dôi vth tru1ng hçxp không diêu chinh quyêt djnh chCi 
truong dâu tu) 

100 Diêu chinh Giây chirng nhn clang k dâu tu dOi vài dir an dâu 
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tix thuc din diu chinh quyt djnh chü trucing du tr cüa Uy 
ban nhân dan cap tinh 

101 
Diêu chinh Giây chirng nhn dãng k' du tu dôi vOi dr an dâu 
tu thuc din diêu chinh quyt dnh chü trucrng dâu t.r cüa ThU 
trnng Chinh phU 

102 Chuyên nhuvng dir an dâu tu 

103 
Diu chinh dir an dâu tu trong trung hcp chia, tách, hcTp nht, 
sá nhp, chuyên dôi 1oi hInh tt chrc kinh tê 

104 
Diêu chinh dix an thu tix theo bàn an, quyêt dinh cUa tôa an, 
tr9ng tài 

105 Cap 1i Giây chi:rng then dang k dAu tu 
106 Hiu dInh thông tin trên Giây chirng nhn dang k' thu tu 
107 Np Iui Giây chrng nhn dang k dâu tu 
108 Giän tiên d dâu tu 
109 Tm ngirng hot dng cUa du an d&u Ut 
110 Chm dth ho?t dng cUa dix an dâu tix 

Thành 1p van phong dieu hành cUa nhà dAu tu nuàc ngoài 
trong hcp dông BCC 

112 
Châm drt hot dng van phông diu hành cUa nhà thu Ut ni.râc 
ngoài trong hcip dông BCC 

113 
Di Giy chirng then dang k dAu ttx cho dir an hot dng theo 
Giây phép dâu tu, Giây churng nhn thu Ut hoac giây t khác 
Co giá trj pháp 1 tung dixng 

114 Cung cp thông tin ye dir an dâu tu 

115 
Báo dam dâu tu trong tri.r&ng hcip khong du?c tiêp tJJc áp diing 
i.ru däi dâu tix 

116 
Gop vérn, mua cô phân, phân vn gop vào t chtrc kinh tê cUa 
nhà dâu ti.r nuOc ngoài 

117 
Cam kt h trçr vn cho doanh nghip dAu tu vào nông nghip, 
nông thôn theo Nghj djnh so 57/2018/ND-CP ngây 17/4/20 18 
cUa ChInh phU 

Dâutu 

118 
Nghiçm thu hoan thanh cac hang miic thu tu hoc toan b9 d 
an duçic h trq thu tix theo Nghj djnh sO 57/2018/ND - CP 
ngày 17/4/2018 cUa ChInh phU 

119 Giãi ngân khoãn vn h trçi cho doanh nghip 

120 
Th.m dnh, phé duyt báo cáo nghiên cfru khá thi diêu chinh 
du an do nhà thu tu dé xuât 

Dauthau 121 
Thtm dinh báo cáo nghiên cru tin khã thi, quyt dinh chU 
trtrctng dau Ut dir an do nha dau tu de xuat 

122 
Thm djnh và phé duyt báo cáo nghiên c1ru khã thi d an do 
Nhà dâu tir dê xuât 
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8. Danh mite TTHC cüa S& Khoa h9c và Cong ngh: 59TTHC 

STT Ten thu tuc hãnh chInh Linh vtrc 

1.  Thu tIic cong b str diing dâu djnh lung 

Tieu chan do lwing 
chat luang 

2.  ThU t1jc diu chinh nii dung bàn cong b6 sr diing dAu djnh liiçmg 

3.  
ThU tic däng k3 kim tra nhà nuâc v do lu&ng d& vâi phiwng 
tin do, lucmg cUa hang dóng gói san nhp khâu 

ThU tiic däng k cong b hçip quy di vOi các san phm, hang 
hóa nhp khâu, djch vii, qua trInh, môi trithng duçic quãn l bi 
các quy chuân k5' thut quôc gia do B Khoa h9c và Cong ngh 
ban hành 

ThU tic däng k)2 cong bé hqp chun dira trên kt qua ching nhn 
hçp chuân cUa to chUc chUng nhn 

6. 
ThU tc dang k cong b liçp chun dira trén kt qua tir dánh giá 
cUa to cht'ic, cá nhân san xuât, kinh doanh 

Thu t11c däng k cong b hcip quy di vâi các san phârn, hang 
hóa san xuât trong rnxc, djch vii, qua trInh, môi tnrng drnic 
quán l bii các quy chuân k57 thut quOc gia do B Khoa hQc Va 
Côngnghbanhanh 

o 
Thu tuc kiern tra chat krcing hang hoa nhap khau thuoc trach 

, . . . nhim quan ly cua BQ Khoa h9c va Cong nghç 

ThU tiic cAp rnâi GiAy phép v.n chuyn hang nguy him là các 
chat ôxy hóa, cãc hçp chat ô xIt hiru co (thuc loi 5) và các chat 
an mOn (thuôc loai 8) bang phircing tin giao thông co giói &rng 
b, dung sat và dtr&ng thUy ni dja 
ThU tiic cap b sung Giây phep vn chuyn hang nguy hiêrn là 
các chat ôxy hOa, các hp chat ô xIt hitu co (thuc loi 5) và các 
chat an mon (thuc 1oii 8) bang phirnng tin giao thông co' giOi 
dithng b, thrng sat va du?mg thUy ni dja 

11.  

ThU tic cAp lai Giây phép vn chuyn hang nguy hiêm là các 
chat ôxy hóa, các hp chat ô xIt hU'u co (thuc loai 5) và các chat 
an mOn (thuc 1oi 8) bang phuong tin giao thông co' giOi du&ng 
b, dung sat và diiing thUy ni dja 

12.  Thu tiic chi djnh t chUc dánh giá sir phU hqp ho?t dng thU 
nghim, giám djnh, kiêm djnh, chirng nhn 

13.  ThU  tVc  thay di, b sung phm vi, lTnh we dánh giá sr phU hçp 
duçic chi dh 

14.  ThU ti1c cAp 'aj Quy& djnh chi djnh t chUc dánh giá sir phU hçp 
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15.  Thu tic clang k tham dir sci tuyn xét tng Giãi thuâng chat 
lucrng quôc gia 

16.  Thi tic kim tra nhà nu& v cht krcvng san phm, hang boa 
hang hóa nhOm 2nhp khâu 

17.  Thu tic min giâm kim tra chit hrçmg hang hóa nhóm 2 nhp 
khâu 

18.  
Thu tic clang k chü trI thirc hin dir an do Trung rnmg üy quyên 
cho dja phumig quãn 1 thuOc Chumg trInh ho trçi phát triên tài 
sãntrItu 

Sa huu tn tue 
19 Thu tiic cap giay chizng nhn to chuc du dieu kiçn hoat dçng 

giám djnh sô hthi cong nghip 

20 Thu ti1c cp 1ii Giy ching nhn t chirc dU diu kin hot dng 
giám djnh si httu cong nghip 

21. Thu tic khai báo thit bj X-quang chin doán trong y t 

Nang luvng nguyen 
an toàn birc xa 

hat nhân 

22 Thi'i tiic cAp giAy phép tMn hành cong vic birc x (sir diing thi& 
bj X-quang chAn doán trong y té) 

23 Thu tiic gia h?n  giAy phép tin hành cong vic bi'rc x(su dimg 
thiêt bi X-quang chãn doán trong y tê) 

• 
24. Thu tic si'ra dOi, bô sung giây phép tiên hành cOng vic bIrc 

x(dôi vài thiêt bj X-quang chân doán trong y tê) 

25 Thu tiic cAp lai giAy phép tin hành cong vic birc xi (d6i vci 
thiêt bj X-quang chAn doán trong y té) 

26 Thu tic cAp và cAp 1i chirng chi nhân viên birc x (ngirii phii 
trách an toàn co s& X-quang chân doán trong y tê) 

27.  
Thu tijc phê duyt k hoach rng phó sir C6 birc xt và ht nhân 
cap cci sc (dOi vth cOng vic sir diing thiêt bj X-quang chân doán 
trong y t) 

28.  Th tic dánh giá k& qua thirc hin nhim vi khoa hpc và cong 
nghç không st.r diing ngan sách nha fltfllC. 

Hot dng khoa hQc 
và Cong ngh 

29 

Thu tiic thm djnh kt qua thirc hin thim vii khoa hQc Va cong 
ngh không sü diing ngân sách nhà nuâc ma có tiêm an yêu to 
ãnh hu&ng den lqi Ich quôc gia, quôc phOng, an ninh, môi 
tnxng, tInh mng, süc khOe con ngixi. 

30 

mu tic dánh giá d6ng th?i thAm djnh kêt qua thic hin thim vi 
khoa h9c và cOng ngh khOng sü diing ngãn sách nhà nuâc ma có 
tiêm an yêu to ânh hrnng den lqi Ich quôc gia, quOc phOng, an 
ninh, môi tnthng, tInh m.ng, src khOe con ngu?ii. 

31 Thu tiic giao quyn sà huu, quyn su diing két qua nghiên cthi 
khoa hQc và phát triên cOng ngh sr ding ngân sách nhà nu6c 

32.  Thu tiic b6 nhim giám djnh viên tu pháp. 

33.  Thu titc min nhim giám djnh vién tu pháp 

34.  
Thu t%ic clang k k& qua thirc hin nhim viii khoa h9c Va cong 
ngh cap tinh, cap c sâ si dtng ngân sách nhà nuâc và nhim 
vi khoa hc và cong ngh do qu cUa Nhà nuàc trong lTnh rc 
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khoa hQc và Cong ngh tài trçi thuc phm vi quân 1 cüa tinh, 
thành phô trirc thuOc trung ucing. 

Hot dng khoa h9c 
và Cong ngh 

Thu tiic dang k k& qua thirc hin nhim vii khoa h9c Va cong 
ngh không sü dung ngân sách nhà nuâc. 

36. 
Thu tic däng k thông tin kt qua nghiên ciru khoa h9c và phát 
triên Cong ngh diiçrc mua bang ngân sách nhà nuOc thuOc  phm 
vi quân 1 cña tinh, thành phô trIc thuOc  trung tnmg. 

CAp GiAy ching nhn dAng k' hot dng lAn dAu cho t chrc 
khoa hQc và cong ngh 

38 CAp 1i GiAy chirng nh.n däng k' hot dng cüa th chrc khoa 
h9c Va cong ngh 

Thay di, b6 sung ni dung GiAy chrng nhn dàng k hoot dng 
cUa to chUc khoa h9c và cong ngh 

40 CAp GiAy chi'rng nhn ho.t dng lAn d&u cho van phông dai  din, 
chi nhánh cüa t chüc khoa h9c và cOng ngh 

41 Cap 'ai Giây chirng nhn hot dng cho van phông di din, chi 
nhánh cüa to chrc khoa hpc và cong ngh 

42 Thay d6i, b sung ni dung GiAy ching nhn hoat dng cho van 
phông di din, chi nhánh cüa tO chirc khoa h9c và cong ngh 

Thu tic dt va tong giâi thung v khoa h9c và Cong ngh cüa to 
chrc, Ca nhân cu trU hoc hot dng hqp phap ti Vit Nam. 

44.  
Thu tic cAp GiAy chi'rng nhn dang k' chuyn giao Cong ngh 
(tri'r nhüng tru?mg hqp thuc thAm quyên cüa B Khoa hçc và 
Cong ngh) 

45.  
Thu tic cap GiAy ching nhn dang k gia h.n, si:ra dOi, bô sung 
ni dung chuyên giao cong ngh (trir nhing tnrang hçrp thuc 
thm quyên cila BO Khoa h9c và COng ngh) 

46 Thu titc cap giây chi'rng nh..n doanh nghip khoa h9c Va cong 
ngh 
Thu tiic cAp thay d6i ni dung, cAp 'a  GiAy chfrng nh.n doanh 
nghip khoa h9c và cong ngh 

48 Thu tijc cOng nhn kt qua nghiên ciru khoa h9c và phát triên 
cong ngh do to ChiC, cá nhân tr dâu tir nghiên cu 

mu tic h trç kinh phi, mua k& qua nghien cüu khoa h9c Va 
phát triên cOng ngh do to chuc, cá nhân tr dâu tu nghien cfru 

50. Thu tiic mua sang ch, sang kin 

Thu tiic h6 trq phát trin t chiic trung gian cüa thj tnring khoa 
hQcvàcongngh 

52. Thu tiic h&trq doanh nghip Co dr an thuc ngành, ngh uu dâi 
dâu tu, dja bàn uu dai dâu tu nhn chuyên giao cOng ngh tr tO 
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cht'rc khoa h9c và cong ngh 

Hot dng khoa hc 
và Cong ngh 

Thu tiic h trç doanh nghip, t chi'rc, cá nhân thrc hin giãi ma 
côngngh 

54. 
Thu tiic h trçl t chi.rc khoa hQc và cOng ngh có hoat dOng  lien 
kêt vâi t6 chc frng diing, chuyn giao Cong ngh dja phng dê 
hoàn thin kêt qua nghiên ciru khoa hQc và phát triên cong ngh 

5. 
Thu t%ic xác nhn hang hóa sü diing trirc tiêp cho phát triên hot 
dng ixam to cong ngh, ixcnn to doanh nghip khoa hc và 
cOng ngh 

56.  
Thu tic tuyn chçn, giao trirc tip t chirc chü trI dir an thuOc 
Chucmg trInh phát triên tài san trI tu giai doan 2016-2020 (dôi 
vâi dir an dja phu(mg quãn 1) 

57.  
Thu tue d nghj thay dôi, diu chinh trong qua trinh thrc hin dir 
an thuc Chucmg trInh phát triên tài san trI tu giai doan 20 16- 
2020 (d6i vài dir an dja phuarng quàn l) 

58.  
Thu tic d nghj chAm dirt hçip dông trong qua trInh thirc hin digr 
an thuc Chuarng trInh phát triên tài san trI tu giai dotn 2016- 
2020 (doi vài dir an dja phucvng quãn l) 

59.  
Thñ tic dánh giá, nghim thu và cong nhn kêt qua thirc hin dir 
an thuc Chucmg trInh phát triên tài san trI tu giai doan 20 16- 
2020 (doi vâi du an dja phirarng quân l) 

9. Danh mile TTHC cüa S& Lao dng TB và Xã hii: 69 TTHC 

STT Ten thu tuc hành chinh Linh vtrc 

Thu tiic Cp mài Giy chrng nhn dü diu kin hot dOng 
huãn luyn an toàn, v sinh lao dng htng B (trfr to chtirc 
huân 1uyn do các BO,  ngành, car quan trung uclng, các tp 
doàn, tong cong ty nhà nrnc thuc BO,  ngành, car quan trung 
uarng quyêt djnh thành lap); Cap Giây chrng nh.n doanh 
nghip di diêu kiin  tir huân luyn an toàn, v sinh lao dng 
hang B (tth doanh nghip có nhu cau tr huân luyn do các 
BO, ngành, car quan trung ucng, các tp doàn, tong cong ty 
nhà nuvc thuc BO,  ngành, car quan trung ucing quyêt djnh 
thanhlp). 

Huan luyçn an 
toàn, v smh lao 

dng 

2 

mu t%ic Gia han, süa d,i, b sung, cp 1a,  di ten Giy 
chrng nhn âü diu kin hoat dng huân luyn an toàn, v 
sinh lao dng hng B (trr to chCrc huân luyn do các B, 
ngành, car quan trung ucmg, các tp doàn, tong cong ty nhà 
nuàc thuc B, nganh, car quan trung uorng quyêt djnh thành 
lap); Giây chfrng nhn doanh nghip dü diêu kin tr huân 
luyn an toãn, v sinh lao dng htng B (trir doanh nghip có 
uhu câu tr huân luyn do các B, ngành, car quan trung irang, 
các tp doãn, tong cong ty nhà nuOc thuOc BO,  ngành, car 
quan trung lrang quyêt djnh thành lap). 
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3 
Bang k cong b hçip quy d& vâi san phAm, hang hôa (thOrn 
2 thuc, trách nhim quãn 1 cüa Bô Lao dng - Thu(mg binh 
a Xa h)i) An toàn Lao dng 

4 
Khai báo các loi may, thit bj, vt tu CO yêU cu nghiêm ngtt 
ye an toàn lao dông (thuc trách nhim quãn L cña Bô Lao 
dng - Thucmg binh và Xã hi) 
H trçx kinh phi dào to chuyn di ngh nghip; khám bnh 
nghe nghip; chüa bnh nghê nghip; phiic hôi chirc nãng lao 
dng cho ngi.thi lao dng bj tai nn lao dng, bnh nghê 
nghip An toàn ye sinh 

Lao dng 
6 

H trçi kinh phi hun luyn an toàn, v sinh lao dng cho 
doanh nghip 

H trç chi phi hun luyn thông qua T6 chirc huân luyn cho 
ngithi lao dng a khu vrc không cO hçip dOng lao dng 

8 
Thñ ti1c D nghj tht toán tài khoán k qu5 cüa doanh nghip 
dua ngi.thi lao dng di thijc tp nâng cao tay nghê duâi 90 
ngay 

Quãn l lao dng 
ngoài nuOc 

D nghj tuyn nguai Lao dng Vit Nam vào các vj tn cong 
vic dir kiên tuyên ng.thi lao dng nuac ngoài 

10 
Cp 1a  giy phép lao dng cho ngixii lao dng nisOc ngoài 
lam viêc tai Vit Nam 

Lao dng nuâc 
ngoài Lam vic tti 

VietNam 

Xác nhn ngiiai lao dng nuOc ngoài khong thuc din Cap 
giây phép lao dng 

12 
Cap giay phep lao d9ng cho ngrrn lao d9ng nircYc ngoai lam 
viéc tai Vit Nam 

13 
Báo cáo giãi trInh nhu cu, thay di nhu cAu sü diing ngi.thi 
lao dông nuâc ngoài 

14 
CAp giAy phép hoat dng djch vi1 vic lam cüa doanh nghip 
hoat dng dch vi vic lam 

Vic lam 
15 

CAp 1aj  giAy phép hoat dng dich vi vic lam cüa doanh 
nghip hoat dng djch vii vic lam 

16 
Gia htn giAy phép hoat dng djch viii vic lam cüa doanh 
nghip hoat dng djch vi vic lam 

17 CAp GiAy phép hot dng cho thuê 1aj  lao dng Cho thuê 1aj  lao 
dng 

18 Gia han  GiAy phép hoat dng cho thuê 1aj  lao dng 

19 
Thu tc phé duyt qu tin lrnmg, thu lao thirchin, qu5 tien 
thuang th%rc hin näm trtrâc va qu)7  tiên lucYng, thu lao kê 
hoach di vâi ngu?Yi quán l' cOng ty trách nhim htTru han 

Lao don - Tin 
g 
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mt thành viên do Uy ban nhân dan tinh, thành ph lam chü 
shthi 

20 

Thu t1ic xp hang cong ty trách nhim hu han  mt thành 
viên do Uy ban nhân dan tinh, thành phô lam chü s?i hfru 
(hang Tong cong ty và tng dirnng, hang I, hang II và hang 
III) 

21 Gui thOa uâc lao dng t.p th cap doanh nghip 

22 
Giãi quyt ch d trçY cp meit  ln d6i vâi ngthi duqe ccr lam 
chuyên gia sang giüp Lao, Cam - Pu - chia 

23 Rut tin k qu cüa doanh nghip cho thuê 1a  lao dng 

24 Thñ tiic dàng k ni quy lao dng cüa các doanh nghip 

25 
Quyt djnh cong nhn cci s san xut, kinh doanh s1r diing ttr 
30% tong so lao dng trâ len là ngithi khuyêt tt 

Bão trY xâ hi 

26 
Thành 1p cci sâ trçi giüp xã hi cong 1p thuc lily ban nhân 
dan cap tinh, co' quan chuyên mon thuc Uy ban nhân dan 
cap tinh 

27 
To chüc lai  giãi the cc sâ trq gi11p xä hi cong Ip thuc Uy 
ban nhân dan cap tinh, co' quan chuyên mon thuc Uy ban 
nhân dan cap tinh 

28 
Giái th Ca sà trç giüp xà hi ngoài cOng l.p thuc thAm 
quyên thành 1p  cUa S Lao dng — Thtrcing binh và Xä hi 

29 
Cp lai,  diu chinh giy phëp hoat dng di vri cc sà tr? 
giüp xä hi có giây phép hoat dng do S Lao dng — 
Thirang biflh và Xà hi cap 

30 
Tip nhn di tixçmg bão trç xã hi có hoàn cãnh dc bit khó 
khän vào Ca sO! trçv giüp xâ hOi  cap tinh 

31 
Tiêp nhn di tllçmg ti1 nguyen vào Ca so trV giOp xã hi cap 
tinh 

32 Dmg trçx giOp xa hi tai Ca sO trçi giUp xa hi cap tinh 

ThU tiic Dang k thành lip,  däng k thay d& ni dung hoc 
cap li giây chUng nh.n dãng k thành 1p so' sO trcx giUp xà 
hOi ngoài cong 1p thuc thârn quyên cUa sO Lao dng - 
Thi.rcmg binh và Xä hi 

34 
ThU tllc Cp giây phép hoat dng di vOi co sO trçY giUp xã 
hQi ngoài cOng 1p thutc thtrn quyn cüa sO Lao dQng - 
Thuang binh và Xä hi 
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Thành 1p trung tam giáo diic nghé nghip, tru?mg trung cap 
cong 1p tric thuc tinh, thành phO trirc thuc trung ucing a 
trung tam giáo diic nghê nghip, truông trung cap tu thuc trên 
dja bàn tinh, thành phô trirc thuc trung uon 

Giao dic nghe 
nghiçp 

Giáo due ngh 
nghiêp 

36 

Chia, tách, sap nhp trung tam giáo diic nghê nghip, trLr1ng 
trung cap cOng 1p trirc thuc tinh, thãnh phô trirc thuic tmng 
ucing và trung tam giáo diic nghê nghip, tnrng trung cap tu 
thuc trên dja bàn tinh, thành phô trirc thuc trung wing 
Giãi the trung tam giáo diic nghe nghip, truYng trung cap 
cOng 1p trrc thuc tinh, thành phô trirc thuc trung wing và 
trung tam giáo dic nghê nghip, triiorng trung cap tu thic trén 
da bàn tinh, thành phô true thuc trung wing 

38 
Châm dirt ho?t dng phân hiu cüa trir?mg trung cap cong 1p 
trrc thue tinh, thành phô trirc thuc trung ixang và phân hiu 
cüa trix?mg trung cap ti.r thiic trên dja bàn 
D& ten trung tam giáo diic nghe nghip, tnthng trung cap 
cOng 1p trirc thuc tinh, thành phô trirc thuc trung wing và 
trung tam giáo ditc nghê nghip, triRmg trung cap tu thiic trên 
dja bàn tinh, thành phô trrc thuc trung ixcing 

40 
Cap giây chrng nhn dãng k2 bô sung hot dng giáo dic 
nghê nghip dôi vâi trung tam giáo dic nghê nghip, tnthng 
trung cap, doanh nghip 

41 Cong nhn giám de trung tam giáo dc ngh nghip tu thiic 

42 
Min nhim giám d& trung tam giáo dçic ngh nghip ti.r 
thiic true thue tinh 

Xác nhn mu phôi chUng chi so cap, mu phôi bàn sao 
chüng ehi so cap 

Min nhim chU teh và cac thành viên hi dng tru1ng cao 
dang cong 1p trIc thuc Uy ban nhân dan cap tinh 

Cách chirc chñ tjch và các thành viên hi dng tri.thng cao 
däng cong 1p trirc thuc Uy ban nhân dan cap tinh 

46 
Min nhim chñ tch, các thành viên hi dng tnr6ng trung 
cap cong 1p true thue Uy ban nhân dan cap tinh, S, Uy 
ban nhàn dan cap huyn 

47 
Cách ehire chü tjeh, cáe thành viên hi dng tnxng trung cap 
cong 1p trijc thuc Uy ban nhân dan cap tinh, S, Uy ban 
nhân dan cap huyn 

48 Thành 1p hi dng quãn trj tnr&ng trung cp ti.r thiic 

49 COng nhn hiu tru&ng trti&ng trung c&p ui th%10 
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50 
CAp giAy chtng nhân dang k hot dng lien kt dào to d& 
vài tnrong trung cap, trung tam giáo diic nghê nghip 

Giáo dijc nghê 
nghip 

51 
Cho phép thành lap  tnr&ng trung cap, trung tam giáo dc 
nghe nghip có von dâu Ur nuóc ngoài 

52 
Cho phép mi phân hiu cüa trlxing trung cAp có vn dAu tu 
nuOc ngoài (tai các tinh, thành phô khác vOi tinh, thành phô 
ncii dt trii si chInh cüa tru?vng trung cap) 

53 
Cho phép mi phân hiu cüa tru6ng trung cAp có vn dAu tir 
nuâc ngoãi (trong cüng mt tinh, thành phô vài trii sâ chInh 
cüa tnrng trung cap) 

Sap nhp, chia, tách tnr?rng trung cAp, trung tam giáo diic 
nghe nghip Co von dâu tu nuàc ngoài 

55 
Thành lap  hi dng tri.r&ng, b nhim chü tjch, thành viên hi 
dông tru&ig cao dang cong lap trirc thuc Uy ban nhân dan 
cap tinh 

56 
Thành 1p hi dng tnthng, b nhim chñ tjch, thành viên hi 
dông tnrng trung cap cong lap truc thuc Uy ban nhân dan 
cap tinh, Sty, Uy ban nhân dan cap huyn 

57 Thành 1p hi dng quán trj trithng trung cAp tu thiic 

58 Cong nhan hiu trirâng trithng trung cAp tu thiic 

59 
CAp giAy chirng nhan däng k hoat dng giáo diic ngh 
nghip dôi trung tam giáo djjc nghê nghip, trung trung cap, 
doanh n,ghip 

60 
Cap giây chtrng than  dang k b sung hoat dng giáo diic 
nghe nghip dôi vâi trung tam giáo diic nghê nghip, tnrông 
trung cap, doanh nghip 

61 
Xp hang môt s loai hInh dcm vi su nghiêp cong lap thuôc 

. 
nganh Lao dQng - Thiwng brnh va Xa hoi 

Tochuccanbo 

62 CAp giAy phép thành Ip c so h trçl nan  nhân 

PhOng chng t 
fl?fl X hj 

63 CAp lai  giAy phép thành lap  ca sO h trq nan  nhân 

64 Scra di, b sung GiAy phép thành 1p c sO h trçi nan  nhân 

65 Gia han  giAy phép thành 1p c sO h trq nan  nhân 

66 D nghj chAm dut hoat dng cüa c sO h trV nn than 

36 



67 Cp giy phëp hot dng cai nghin ma tüy tLr nguyen 

68 Thay d& giy phép hoat dng cai nghin ma tüy tii nguyen 

69 Gia htn giy phép hoit dng cai nghin ma tüy tlx nguyen 

10. Danh myc TTHC cüa S& Ngoti vIii: 04 TTHC 

STT Ten thu tuc hành chInh Linh virc 

1 
Thu tiic tip nhan h so ehirng nhn lành sir và trâ k& qua ti 
tinh Ba Rja — VUng Tàu 

Lanh sir 
2 

Thu tiic tiêp nhn ho so hçip pháp hOa 1nh sir và trã kêt qua 
ti tinh Ba Rja — VUng Tàu 

3 Thu tiic xut, nhp cánh 

Thu tic cho phép th chiirc hi nghj hi thão quc t trên dja 
bàn tinh Ba Rja — Vung T 

Hi ngh hi thâo 
quyêt tê 

11. Danh myc TTHC cüa S& Nông nghip và PTNT: 114 TTHC 

STT Ten thu tuc hành chInh Linh viic 

1 CAp giAy phép vn chuyn thuôc báo v thrc vt 

Bão V thirc 4t 

2 
CAp GiAy xác nhan dung quàng cáo thuc bão v thirc 
vt (thuc thâm quyên giãi quyêt cüa cap tinh) 

CAp GiAy chirng nhan  kim djch thirc vt di vOi cac lô vt 
th vn chuyn tir vüng nhim di tircmg kim dich  thiie vt 

CAp GiAy chirng nhân dü diu kin buôn ban thuc báo v 
thirc vat 

CAp Ii GiAy chirng nhn dü diu kin buôn ban thuc báo v 
thirc vt 

6 

CAp, gia h?n  Chirng chi hành ngh thu ythuc thArn quyén 
co quan quân 1)2 chuyên nganh thu y cap tinh (gôm tiêm 
phOng, chcta bnh, phu thutt dng vtt; tu van các hot 
dng lien quan den linh virc thu y; khám bnh, chân doán 
bnh, xét nghim beth  dng  vat;  buôn ban thuôc thu y) 

ThU y 
7 

CAp lai Churng chi hành ngh thu y (trong trix&ng hp bj mAt, 
sai sot, hu hông; có thay dôi thông tin lien quan den cá nhân 
dã duçic cap ChUng clii hành nghê thu y) 

8 CAp, cap 1i GiAy churng nhn diu kin v sinh thu y 

9 CAp GiAy chUng nh.n du diu kin buôn ban thuc thU y 
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10 
CAp 1ti GiAy chirng nhn dü diu kin buôn ban thuc thu y 
(trong tnrng hçip bj mat, sai sot, hu hông; thay di thông 
tin có lien quan den to chiirc, cá nhân däng ks') 

11 CAp giAy xác nhn ni dung quáng cáo thuc thU y 

12 
CAp GiAy chfrng nhn c s an toàn djch bnh dng vt trén 

can 

13 
CAp GiAy chUng nhn cor s an toàn djch bnh dng vtt thUy 
san (doi vOl cor sO nuôi trông thUy san, cor sO san xuât thUy 
san giong) 

14 CAp giAy chirng nhn cor sO an toàn djch bnh dng vt (trên 
can và thUy san) dôi vOi cor sO phãi dánh giá lai 

15 CAp lai  GiAy chi'rng nhn Co sO an toàn djch bnh dng vt 
trên can 

16 CAp iai  GiAy chUng nhn co sO an toàn djch bnh dng vt 
thUy san 

17 CAp di GiAy chirng nh.n Co sO an toàn djch bnh dng vt 
(trên can  hoäc thUy san) 

18 CAp GiAy chUng nhn Co sO an toàn djch bnh dng vt trên 
can dOi vOl co sO có nhu cau bô sung nOi  dung chOng nhn 

19 CAp GiAy chirng nh.n Co sO an toàn djch bnh dng vt thUy 
san dôi vOi Ca sO có nhu câu bô sung ni dung chUng nhtn 

20 

CAp 'a  GiAy ching nhn Ca sO an toàn djch bnh dng vt 
(trên can  và thUy san) doi vOi co sO có Giây chUng nhn hêt 
hiu 1?c  do xãy ra bnh hoc phát hin rnâm bnh tai Co sO d 
duçic chüng nhn an toàn hoc do không thirc hin giám sat, 
lay mu dUng, dU so luvng trong qua trInh duy tn diêu kin 
Co sO sau khi di.rçic chi'rng nhn 

21 CAp giAy chirng nhan  kim djch dng v.t, san phAm dng 4t 
trên can van chuyên ra khói dja bàn cap tinh 

22 CAp giAy chUng nhan kim djch dng Vat,  san phAm dng vtt 
thUy san van  chuyên ra khói dla  bàn cap tinh 

23 
Kim djch di vOi dng vat  thUy san tham gia hi chci, trin 
1am, thi dâu the thao, biêu din ngh thuat;  san phâm dng 
vat thUy san tham gia hi chç', triên lam 

24 
ThAm djnh và phê duyt dir an lam sinh (d61 vOl don vj, t 
chirc thuc tinh quan 1) 

iem am 1" 
25 

ChAp thuan phuong an np tin trng thng thay th v Qu 
Báo v và Phát triên thng cUa tinh 

26 
Diu chinh thi& k, dir toán cong trInh lam sinh (di vOl cong 
trinh lam shuli thuOc  dir an do ChU tich  Uy ban nhân dan cap 
tinh quyêt djnh dâu tir) 

27 Np tin trng nrng thay th v Qu5 Bào v và Phát trin 
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rfrng cüa tinh 

28 
ThAm djnh, phé duyt phiwng an trng rilng mâi thay the 
din tIch rirng chuyên sang sfr dicing cho miic dIch khác 

29 
Phé duyt D an du ljch sinh thai, nghi during, giãi trI trong 
thng dc diing dôi vâi khu rung dc dicing thuc dja phwmg 
quãn l 

30 
Phé duyt D an du ljch sinh thai, nghi di.rOng, giâi trI trong 
rung phOng h dôi vOi khu rrng phOng ht) thuc dja phucrng 
quãn 1 

31 
Quyet djnh chü trucing chuyên rniic dIch sfr diing ri.'rng sang 
miic dIch khác thuc thâm quyên cüaThü tuàng Chinh phü 
dôi khu thng thuc Uy ban nhân dan cap tinh quàn 1 

32 
Quyet djnh chñ tnrmg chuyên miic dIch sl'r diing rung sang 
m1ic dIch khác thuc thâm quyên cüa Hi dông nhân dan cap 
tinh 

33 
ThU tlic phê duyt chwmg trInh, dr an và hoit dng phi dir 
an duçc h6 trçl tài chInh cUa Qu bão v và phát triên rCrng 
cap tinh 
Chuyn 1oi rrng d& vâi khu ri'rng do Uy ban nhân dan cap 
tinh quyêt djnh thành 1p 

35 
Min, giàm tin djch v1i môi trung thng (di vâi ben si'r 
dirng djch v1i môi triRing rirng trong phtrn vi dja giOi hành 
chInh cUa môt tinh) 

36 
Phê duyt phucrng an quãn l rfrng bn v&ng cUa chU r1rng là 
to chi'rc 

37 Cong nhn ngun ging cay trng lam nghip 

38 Phê duyt khai thác dng 4t rrng thông ththng tü tir nhiên 

39 Xác nhn bang kê lam san 

40 
Dãng k ma s cci sO' nuôi, trng các loài dng vt rirng, thirc 
4t rfrng nguy cap, qu, hiêm Nhóm II và dng v.t, thirc vt 
hoang dà nguy cap thuc Ph liic II và III CITES 

41 
Cp li Giy cong nhn cay du dOng, vu&n cay du dông 
cay cong nghip, cay an qua lâu näm 

Trng tr9t 
42 Tip nhn bàn cong b hçp quy ging cay trng 

Cong nhn cay dau dong cay cong nghiçp, cay an qua lau 
näm 
Cong nhn vtthn cay du dOng cay cOng nghip, cay an qua 
lâu nàrn 

45 B tn, n djnh dan cu ngoài tinh NOng nghip và 
Phát triên nông 

thôn 46 Tip nhn cOng b hcip quy thuc bão v thirc 4t 
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Tip thin cong b hçip quy chAt lucmg phân bOn cUa cac t 
chrc, Ca nhân san xuât, kinh doanh phân bón 

48 Tip then cong b hçvp quy san phAm trng trçt (rau, qua, 
chè, cà phé, diêu, tiêu). 

49 Tip nhn cOng b hçp quy thirc an chän nuOi 

50 CAp GiAy chirng nh.n dü diu kin san xuAt phân bón di 
vâi ca so chi hoat dng dóng gói phân bón 

CAp 1ji GiAy chüng nhn dü diu kin san xuAt phân bón di 
vOi cc sO chi hot dng dóng gói phân bón 

52 CAp GiAy chüng nhn dü diu kin buôn ban phân bón 

53 CAp 1i GiAy chirng nhn dü diu kin buôn ban phân bón 

Xác nhn ni dung quãng cáo phân bón và dang k) hi thão 
phân bOn 

55 H trçl dir an lien k& 

56 Phê duyt k hoach khuyn nông dja phucing 

Cong nhn doanh nghip nông nghip rng diing cong ngh 
cao 

58 
Cong nhn li doanh nghip nOng nghip rng ding cOng 
ngh cao 

59 Kim tra chAt luqng muôi nhp khAu 

60 Kim tra nhà nuOc v an toàn thirc phAm mui nhp khAu 

61 Xác nhtn däng k huyn dt chuAn nông thôn mOi 
Nông thôn imi 

62 Cong nhn xa dt chuAn nông thôn mOi 

63 Cong nhn ngh truyn th6ng 
Ch bin nông 

lâmsãnvànghê 
muôi 

64 Congnhn1àngngh 

65 Cong ngh lang ngh truyn thng 

66 
Phê duyt, diu chinh quy trInh vn hành di vOi cOng trinh 
thüy lqi IOn và cOng trinh thüy lçii vira do UBND tinh quãn 1 

ThUy 1?i 67 
Phê duyt phucvng an, diu chinh phucing an cm mc chi 
giOi phm vi bão v cong trInh thüy lçii trên dja bàn UBND 
tinh quàn 1 

68 CAp giAy phép cho các hot dng trong phm vi bão v cong 
trInh thUy igi: Xây dirng cOng trInh mOi; Lp ben, bäi tp kêt 
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nguyen 1iu, nhiên 1iu, vt tu, phiwng tin; Khoan, dào khão 
sat dja chat, thäm do, khai thác khoáng san, vt 1iu xây 
dirng, khai thác nuOc duâi dat; Xây dirng cong trInh ngâm 
thuc thâm quyên cap phép cüa UBND tinh. 

69 
Cp giy phép hoat dng du ljch, th thao, nghiên ct'ru khoa 
h9c, kinh doanh, djch vii thuc thâm quyên cap phép ciia 
UBND tinh 

70 
Cap giy phép n mIn và các hoat dng gay no khác thuc 
thâm quyên cap phép cüa UBND tinh 

71 
Cp giy phép hot dng cüa phwmg tin thñy ni dja, 
phumg tin co giâi, tr1r xc mô to, xe gän may, phucing tin 
thUy ni dla  thô sa cüa UBND tinh 

72 
Cap giy phép cho các boat dng trông cay lâu nàrn trong 
pham vi báo v cOng trInh thüy 1i thuc thâm quyên cap 
phép cüa UBND tinh 
Cp giAy phép nuôi trng thüy san thuc th.m quyén cap 
phép cña UBND tinh 
Cp gia han,  diu chinh ni dung gthy phép: Xây diing cong 
trInh mâi; Lp ben, bi tap  kêt nguyen 1iu, nhiên 1iu, vat  tir, 
phrnmg tin; Khoan, dào khâo sat dja chat, thãm dO, khai 
thác khoáng san, vat  1iu xay dirng, khai thác nuâc diri dat; 
Xây diing cong trinh ngâm thuc thâm quyên cap phép cOa 
UBND tinh 
Cp gia han,  diêu chinh ni dung giây phép: Trong cay lâu 
näm; Hoat dng cüa phucng tin thüy ni dja, phtrang tin co 
giOi, tri'r xc mô tô,xe gan may, phuong tin thüy ni dja thô 
so thuc thâm quyên cap phép cüa UBND tinh 

76 
Cp gia han,  diêu chinh ni dung giây phép hoat dng: du 
ljch, the thao, nghiên ciru khoa h9c, kinh doanh, djch viii 
thuc thâm quyên cap phép cüa UBND tinh 

77 
Cp gia han,  diêu chinh nOi  dung giây phép hot dng: nuôi 
trông thOy san; No mm và các hot dng gay no khác thuc 
thâm quyên cap phép cüa UBND tinh 

78 
Thâm djnh, phê duyt, dieu chinh và cong bô cong khai quy 
trInh van  hành ho chra nuâc thuc tham quyén cüa UBND 
tinh 
Thm djnh, phe duyt d cuong, k& qua kim djnh an toàn 
dp, ho chira thüy 1i thuc tham quyên cüa UBND tinh 

80 
Thm djnh, phê duyt phuong an ng phó thiên tai cho cOng 
trInh, vUng ha du dap  trong qua trInh thi cong thuc tham 
quyên cüa UBND tinh 

81 
ThAm djnh, phé duyt phirong an i'rng phó vâi tInh huOng 
khân cap thuc thâm quyên cUa UBND tinh 

82 
Phê duyt phuong an bao v dip, h chtra nuc thuc thm 
quyen cüa UBND tinh 

83 
Cp lai giy phép bj mt, bi rách, hu hông thuOc  thAm quyn 
cap phép cüa UBND tinh 
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84 
Cp 1ii giy phép ten chü giy phép cia duçc cap bi thay dôi 
do chuyên nhirçng, sap nhp, chia tách, co câu lai  to chirc 
thuc thâm quyên cap phép cüa UBND tinh 

85 
Cap giâyphép xà ninc thai vào cong trInh thñy 1?i  thuc 
thâm quyên cap phép cüa UBND tinh 

86 
Cap gia han,  diêu chinh ni dung giy phép xã nisâc thai vào 
cong trInh thüy 1i thuc thâm quyên cap phép cüa UBND 
tinh 

87 Xóa dang k tàu Ca 

ThUy san 

88 Cp Giy chirng nh.n th.m djnh thit k tàu cá 

89 Cap, cp lai Giy chtng nhn ngun gc thUy san khai thác 

90 Cp giy chüng nhn dãng k tàu cá 

91 Cp 1a  giy chiTrng nhn dang k tàu Ca 

92 Cp giy chüng nhan  dang k tam  th?i tàu Ca 

Cp giAy xác nhn nguyen 1iu thüy san khai thác trong nuâc 
(theo yêu câu) 

94 Cp giAy chirng nhn an toàn k thut tàu cá 

Cong nhn và giao quyn quán 1y cho t chüc cong dng 
(thuc dja bàn tt hal huyn trâ len) 

96 
Sfra di, b sung ni dung quy& djnh cong nhn và giao quyn 
quãn 1 cho to chirc cong dông (thuc dja bàn tr hai huyn tth 
len) 
Cap, cap li giy chrng nhn co sâ dü diu kin san xuât, 
txmg duOng giông thüy san (tth giông thüy san bô m) 

98 

Cap, cp 'a  giy chirng nhan co' sO' dU diu kin san xut 
thirc an thüy san, san phâm xir l môi truO'ng nuôi trôngthüy 
san (trr nhà dâu tix nuâc ngoài, to chüc kinh té có von dâu tu 
nixâc ngoai) 
Cap phép nuOi trng thüy san trên bin cho t chtrc, Ca nhãn 
Vit Nam (trong pham vi 06 hãi l) 

100 Cap, cp li giAy ching nhn cc sO' dO' diu kiin  nuOi trông 
thüy san (theo yêu cau) - 

101 

Xãe nhn ngun gc loài thUy san thuc Phii lic Cong uâc 
quôc té ye buôn ban các loài dng v.t, thrc v.t hoang dà 
nguy cap và các loài thüy san nguy cap, qu', hiêm có nguôn 
gôc tfx nuôi trOng 

102 
Xác nhn ngun gc loài thüy san thuc Phii lklc  Cong uàc 
quOc të ye buOn ban cãc loãi dng vt, thirc vt hoang dä nguy 
cap; loài thüy san nguy cap, qu, hiém có nguôn gôc khai thác 
tirtrnhién 
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103 
CAp, cAp 1i giAy chirng nh.n co si dU diu kin dOng mâi, 
cái hoán tàu cá 

104 Cong b ma câng cá 1oi 2 

105 CAp, cAp lai giAy phép khai thác thüy san 

106 
CAp van ban chAp thun dóng mâi, cãi hoán, thuê, mua tàu cá 
trên biên 

107 
CAp, cAp 'a giAy xác nhn dang k nuoi trng thüy san 1ng 
be, dôi tuclng thüy san nuôi chü 1irc 

108 H trci mt lAn sau dAn ttr dong mâi tàu Ca 

109 Phê duyêt k hoach lira chon nhà thAn 
Quán1 xay dimg 

cong trinh 

110 Phe duyçt De an sap xep, doi moi cong ty nong, lam nghip 
Quãn 1 doanh 

nghiêp 

111 
CAp GiAy chtrng nhn c sâ dü diu kin an toàn thirc phAm 
dôi vài c sâ san xuât, kinh doanh thirc phâm nông, lam, thUy 
san 

Quan ly chat 
lucmg nong lam 
san va thuy san 

112 

Cap 1i GiAy chng nhn c sa dü diêu kiin an toân thirc 
phâm dôi v6i cci si san xuât, kinh doanh nông, lam, thüy san 
(tnr&ng hçip trtrOc 06 thang tInh den ngày Giây chirng nhn 
A1ITP hét han) 

113 

Cap lai Giay chung nhan ci sa du dieu kiçn an toan thuc 
pham doi vcn c si san xuat, kinh doanh no 
ng, lam, thuy san (trucmg hcp Giay chirng nhmn ATTP 
vncôn thri hn hiêu 1rc nhi.rng bj mat, bj hông, that lac, 
hotc có si,r thay dôi, bô sung thông tin trên Giây chrng nhn 
ATTP) 

114 
CAp GiAy xác nhn kin thirc v an toàn thirc phAm cho chü 
cii sâ va ngithi tnre tiêp san xuât, kinh doanh thirc phâm 
nông, lam, thüy san 

12. Danh muc TTHC cüa S& Nôi vu: 58 TTHC 

STT Ten thu tuc hãnh chinh Linh vuc 

1 Thu tue thành l.p thôn m6i, t dan phô mOi 
Xây dirng chInh 

quyên và cong tác 
thanh niên 

2 ThU tiic thAm djnh thânh 1p dn vi sir nghip cong 1p 

Hanh chinh, &m 
vj s1r nghip Cong 

3 ThU tiriC thAm djnh t chUc lai dorn vi sr nghip cong lap. 

4 ThAm djnh giái th dcm vi sir nghip cong lâj 
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STT Ten thu tiic hành chInh Linh viyc 

5 Thu tue cong nhân Ban van dông thành lap hôi • 
quãn 1 nhà 

nuc ye Hi, Qu 
x hi, Qu ttr 

thin 

Hành chInh, dan 
vj sir nghip cong 
lap,quânlnhà 

nliOc v HOi,  Qu 
xa hôi, Qu5' tr 

th lcfl 

6 ThU tue thành lap hôi • 

7 ThU tiic phê duyt diu l hi 

8 ThU tiic chia, tách; sap nhp; hçip nht hi 

9 ThU ti1c hi tir giài th 

10 ThUticditênhôi 

ThU t1ic báo cáo th chtrc dai  hi thim ki, di hi bat thuàng 
cUa hôi 

12 ThU t1ic cho phép Hi dt van phong dai  din 

13 Thu tiic cap giay phep thanh lip va cong nhn dieu lç quy 

14 Thu tic cong nhtn quy du dieu kin hoat dpng va cong 
thành viên hOi  dong quán l qu 

ThU tic Cong nhn thay di, b sung thành viên Hi dng 
quãn l qu5 

16 ThU t11c thay di giy phép thành 1p và cong nhn diu l 
(sira dôi, bô sung) qu5 

17 ThU tiic cap lai  giây phép thành 1p và cOng nhtn diu 1 qu 

18 ThU tiic cho phép qu hott dng trU l?i  sau khi bj dinh chi 
hott dng 

19 ThU tue hap nht, sap nhp, chia, tách qu 

20 ThU tiic di ten qu 

21 ThU tic qu5' tir giãi th 

22 ThU tiic b nhim Giám dc Trung tam giáo diic ngh nghip 
cong ip trrc thue tinh, thành phô 

Cong chUc, viên 
chirc 23 ThU tiic min nhim Giám d& Trung tam giáo diic ngh 

nghip cong ip trijc thuc tinh, thành phô 

24 
ThU tic d nghj cOng nhn t chUc tOn giáo cO dja bàn hot 
dng U mt tinh 

25 
ThU tiic dang k sUa di hin chuang cUa t chirc ton giáo cO 
dja bàn hoat dng U mt tinh 

26 
ThU tiic dê nghj thành lip, chia, tách, sap nhp, hap nht t 
chUc ton giáo true thuc CO dja bàn hoit dng U mt tinh TIn nguing, ton 
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STT Ten thu tue hành chInh Linh virc 

27 
Thu tic dang k thuyên chuyn chtc s&c, chtc vic, nhà tu 
hành là ngu?ii dang bj buc ti hoac  ngu?i chua di.rçic xóa an 
tich 

giáo 

Tin ngucrng, ton 
giáo 

28 
Thu t1ic dê nghj sinh hot ton giáo tap  trung cüa ngisi ni.râc 
ngoài cu trñ hçip pháp ti Vit Nam 

29 
Thu tiic dê nghj m?yi t chirc, Ca nhân nuâc ngoài vào Vit 
Nam thirc hin hoat dng ton gião mt tinh 

30 
Thu tiic dê nghj mi chüc sac, nhà tu hành là nguli nuâc 
ngoài den giàng do cho to chirc duc cap chtng nhan  dang 
k hot dng ton giáo a mt tinh 

31 
Thu tiic dê nghj thay di ten cüa t chirc ton gião, to chirc ton 
giáo trrc thuc có dja bàn hot dng a mt tinh 

32 
Thu tiic dê nghj thay dôi tri sâ cüa to chirc ton giáo, to chirc 
ton gião trirc thuc 
Thñ tiic thông báo thay dôi trii sâ cüa to chrc ton giáo, to 
chtrc ton iáo trirc thuc 
Thu titc dê nghj cp dang k pháp nhân phi thucing mai  cho 
to chirc ton giáo trirc thuc có da bàn hoat dng c mt tinh 
Thu t1ic dê nghj t1r giãi the to chirc ton giáo có dja bàn hoat 
dng a môt tinh theo quy djnh cüa hiên chuang 

36 
Thu tiic dê nghj giái the t chüc ton giáo trrc thuc có dja 
bàn hoat dng rnt tinh theo quy djnh cüa hiên chiwng cña 
to chuc 

37 
Thu tiic thông báo v vic dã giài th t chirc ton giáo trirc 
thuc có da bàn hoat dng mt tinh theo quy djnh cüa hiên 
chirnng cüa to chic 

38 
Thu tc thông báo to chirc quyên gop không thuc quy djnh 
tai  diem a và diem b khoán 3 Diêu 19 cua Nghj djnh sO 
162/201 7/ND-CF 
Thu tVc  d nghj cp chirng nhan dang k hoat dng ton giáo 
cho to chuc CO dja bàn hoat dng a mt tinh 

40 
Thu tic thông báo ngui duc phong phm hoac suy cü lam 
chirc sc doi vâi các trueing hçip quy djnh tai  khoãn 2 Diêu 33 
cüa Luat tin ngung, ton iáo 

41 
Thu tiic thông báo huy két qua phong phrn hoac suy cr chirc 
sAc dôi vài các truâng hp quy djnh t?i  khoãn 2 Diêu 33 cua 
Luat tin nguOng, ton giáo 

42 
Thu tiic dAng k nguôi duçic b nhim, bâu cir, suy cr lam 
chIrc vic dôi vâi các tru1ng hçip quy djnh tti khoãn 2 Diêu 
34 cüa Luat tin nguOng, ton giao 

43 
Thu tiic dang k ngtthi duc bo nhim, bâu cir, suy Cu lam 
chrc vic cua to chtrc duc cap chung nhan  dang k' hoat 
dng ton giao cO dja bàn hoat dng a mt tinh 

44 
Thu tic thông báo ye nguai duqc b nhim, bâu cfr, suy cü 
lAm chüc vic dOi vâi cAc tru&ng hqp quy djnh tai  khoAn 2 
Diêu 34 cua Luat  tin ngu0ng, ton giáo 
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STT TênthfltuchànhchInh Linhvirc 

45 
Thu titc thông báo v ngui diiçic b nhim, bAu cr, suy cir 
1am chirc vic cüa to chiirc dirçxc cap chñng nhn dng k hot 
dng ton giáo cO da bàn hoat dng & mt tinh 

46 

Thu tic thông báo kêt qua bô nhim, bâu cir, suy cr nhng 
ngixi länh do t chirc cüa to chirc dxçc cap chirng nh.n 
dAng k hoat dng ton giáo CO dja bàn ho.t dng a mt tinh 
theo quy djnh t.i khoân 7 Diêu 34cüa Lu.t tin ngi1rng, ton 
giáo 
Thu tçic thông báo kt qua b nhim, bâu c&, suy cir nhUng 
ngu?i lanh dto tO chirc dôi vOi to chirc ton giáo cO dia bàn 
hot dng mt tinh theo quy djnh tai  khoàn 7 Diêu 34 cüa 
Lut tin ngrOng, ton giáo 

TIn nguthig, ton 
giao 

48 

Thu tic thông báo kt qua bô nhim, bâu cu, suy cir nhüng 
ngui lành dao  to chirc dOi vâi to chirc ton giáo trrc thuccO 
dja bàn hot dng i mt tinh theo quy djnh ti khoãn 7 Diêu 
34 cUa Lust  tin nguOng, ton giáo 
Thñ tiic thông báo thuyên chuyên chirc sac, chirc vic, nhà tu 
hânh 

50 
Thu tic thông báo each chirc, bäi nhim chüc sic, chi.rc vic 
dôi vai các tmèng hqp quy djnh tai  khoãn 2 Diêu 33 và 
khoãn 2 Diu 34 cüa Lut tin ng1xOng, ton giáo 

51 
Thu tic thông báo cách chirc, bãi nhiêm chi'rc viêc cüa th 
chirc duçrc cp chimg nhan dang k hoat dng ton giáo cO dja 
bàn hoat.  dng & mt tinh 

52 
Thu tic dang k m& lap bi duO'ng ye ton giáo cho ngui 
chuyên hoat (1ng ton giáo 

53 
Thu tic thông báo danh miic hoat dng ton giáo dOi vài to 
chirc có da bàn hoat dng ton giáo a nhiêu huyn thuOc mOt 
tinh 

54 
Thu tiic thông báo danh mic hot dng ton giáo bô sung dôi 
vth to chuc có da bàn hot dng ton giáo & nhiêu huyn 
thuc mt tinh 

55 
Thu tiic thông báo t ehuc hOi  nghj thumg niên cüa tO chirc 
ton giáo, tO chirc ton giáo tWc  thuc Co dja bàn hot dng & 
nhiêu huyn thuc mt tinh 

56 

Thu tiic d nghj th chuc dai  hi cüatô ehrc ton giáo, tO chuc 
ton giáo trirc thuc, tO chüc duc cap chüng nh.n däng k 
hot dng ton giáo cO dja bàn hot dng & nhiéu huyn thuc 
mt tinh 

57 
Thu t%lc d nghj th chirc cuc 1 ngoài cci s& ton giáo, dja 
dim hp pháp dã dàng k cO quy mO to chuc & nhiéu huyn 
thuôc môt tinh hoäc & nhiêu tinh 

58 
Thu tVc  d nghj giãng d.o ngoài dja bàn phi trách, ca s& ton 
gio, dja dim hçrp pháp d dung k có quy mô tO chrc & 
nhiêu huyn thuc mt tinh hoc & nhiêu tinh 
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13.Danh muc TTHC cüa S& Tài chinh: 65 TTHC 

STT Ten thu tuc hành chInh Linh vrc 

1 Bang k giã cUa các doanh nghip thuc phtm vi cp tinh 

Quãn 1 giá 2 Thu t%lc quyet dnh gia thu9c tham quyen cap tinh 

3 ThU tic 1p phisang an giá tiêu thii, mirc trçY giá 

4 

ThU tiic xem xét vic sir diing qu dt ccia Ca s nhà, dat 
thuc s hUu nhà nrc ti vj trI cii do ca quan hành chInh, 
dan vj sir nghip, doanh nghip nhà nuâc thuc dja phiiang 
quân 1, d thanh toán Dx an BT dâu tii xây dirng Cong trInh 
tai vi trI mOi. 

Quán 1 Cong san 

ThU tiic trInh tu thuc hiên s&p xp, x11 1 các ca sâ nhà, dat 
thuc s hU'u nhà rnró'c cUa ca quan hành chInh, dan vj sr 
nghip, cong ty nhà nuOc, cong ty trách nhirn hiiu hn rnt 
thành viên do nhà nuâc s hiiu 100% von quãn 1, sü diing. 

Quãn 1 Cong san 6 
ThU tuc trInh tix xi:r 1 tài san cUa CáC dil an si'r dung vn Nhà 
nuOc khi du an kt thUc. 

ThU ti.jc xác 1p quyn sâ hfru cUa Nhà nuâc d& vâi tài san 
nhn chuyên giao. 

8 
ThU tiic báo cáo kê khai, kirn tra, 1p phuang an xr 1 dt, 
tài san gãn lien vOi dat tii vj trI cii cUa dan vj phãi thirc hin 
didii. 

9 
ThU t11C xác djnh giá ban tài san gn 1in vâi d.t, giá chuyên 
nhuçrng quyên sCr diing dat tai  vj tn cii cUa dan vj phãi thixc 
hin di di. 

10 

ThU tiic xác djnh giã dt tmnh thu tin si:r diing dat hoc tInh 
thu tiên thuê dat trã tiên mt lan cho cá thi gian thuê cUa 
doanh nghip di.rcc phép chuyên mic dich sir dung dat tai  vj 
trI cii 

ii 

ThU tiic h trçi ngirng vic, nghi vic cho ngi.r&i lao dng tai 
dan vj phái di don 

12 ThU tic h trq dáo tao  ngh cho doanh nghip phãi di d&i 

13 ThU tiic h trç läi sut cho doanh nghip phãi di doni 

14 

ThU tiic h trci d thizc hin dr an d.0 tix tai  vj trI m&i cho 
dan vj phãi di doni. 
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STT Ten thu tue hành chInh Linh virc 

15 Thu tic frng truóc vn cho doii vj phãi di dô'i thuc dja 
phu0ng quãn ly. 

16 
ThU tic hoàn trã vn 1mg tru6c cho don vj phái di d?ii dã thrc 
hin 1mg trtràc von. 

17 
ThU tiic xác 1p sà hiu nhà nixóc di vâi cong trInh cap nuâc 
sach nông thôn tip trung. 

18 
ThU tiic diu chuyn cong trInh cp nrnrc sich nông thôn tp 
trung 

Quán 1 Cong san 

19 
ThU tiic cho thuê quyn khai thác cong trInh cp nithc stch 
nông thôn tp trung. 

20 
ThU ti1c chuyn nhucing cong trInh c.p nuOc sch nông thôn 
tp trung. 

21 
ThU t11c thanh 1 cong trInh cAp niic sch nông thôn tp 
trung 

22 ThU tiic diu chuyn tài san h tng giao thông dung b 

23 ThU tixc thanh 1 tài san ha thng &r&ng b 

24 ThU tiic trInh tsr, thU tiic báo cáo kê khai tài san nhà nixOc 

25 
ThU tiic giao tài san nhà nucc cho don vj sir nghip cong Ip 
tir chIt tài chInh thuc thâm quyên cIta UBNT) tinh, UBND 
cap huyn 

26 
ThU tiictrInh tir xác djnh giá trj quyn sIr diing dAt d tInh vào 
giá tn tài san cUa các to chIme dixçc Nhà nuOc giao dat không 
thu tiên sIr dirng dat 

27 
Phê duyt d an sIr di1ng tài san cong t?i  don vj sir nghip 
cong ltp vào mic dich kinh doanh, cho thuê 

28 Phê duyt d an sIr diing tài san cong t?i  don vj sir nghip 
cong 1p vào mic dich lien doanh, lien kêt 

29 Mua quyn hóa don 

30 Muahóadccnlé 

31 Thanh toán chi phi có lien quan dn vic xIr I tài san cong 

32 
Hoàn trã hoc khAu trIr tin sIr diing dAt dâ np hoc tin 
nhn chuyên nhuçing quyên sIr diing dat dã trã vào nghia vii 
tài chInh cIta chIt dâu ttx dçr an nhà Im xA hi 
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STT Ten thu tiic hành chInh Linh vuc 

33 
Quy& djnh mua sm tài san cong phiic vii ho?t dng cüa ca 
quan, t chirc, dun vj trong tnring hqp không phãi 1p thành 
dir an dâu tu 

Quyt djnh thuê tài san phic vii hot dng cüa cc quan, tO 
chrc, dun vj. 

35 
Quyt djnh chuyn di Cong nãng si:r diing tài san Cong trong 
tri.r&ng hçp không thay dôi dôi tuçrng quãn 12, sCr diing tài san 
cong 

36 
Quy& dinh si'r ding tài san cong d tham gia du an du tu 
theo hinh thirc dôi tác cOng — tu 

Quãn 1 Cong san 

37 
Quyt djnh thu hi tài san cong trong tnr&ng hçp thu hi tài 
san cong theo quy djnh tai  các diem a, b, c, d, d và e khoãn 1 
Diêu 41 cüa Lust  Quãn 1, scr ding tài san cOng. 

38 
Quy& dnh thu hi tãi san cong trong trIxng hp cu quan nhã 
nuâc dtxc giao quãn 1', sir diing tài san cong tij nguyen trá 
1i tài san cho Nhà nuâc. 

39 Quyt djnh diu chuyn tài Sáfl Cong 

40 Quyt djnh ban tài san cOng 

41 
Quyt djnh ban tài san cOng cho ngithi duy nht theo quy 
djnh tai  khoãn 2 Diêu 25 Nghj djnh so 151/2017/ND-CP 
ngày 26/12/20 17 cUa ChInh phü. 

42 Quy& djnh hUy bô quy& dnh ban du giá tài san cong 

Quyt djnh thanh 1 tài san cong thuc thAm quyn cüa 
UBND cap tinh. 

44 Quy& dinh tiêu hüy tài san cong 

Quyt djnh xi:r 1 tài san cong trong trung hçip bj mat, bj hüy 
hoi thuc thâm quyên cüa UBNID cap tinh 

46 
Quy& djnh xCr 12 tài san phic viii hot dng cüa di an khi d? 
an kêt thUc thuc thâm quyên cüa LJBND tinh 

47 
Quyt djnh xir 1 tài san bj hu hOng, không sir dicing duçc 
hoc không cOn nhu câu scr dung trong qua trInh thrc hin dir 
an 

48 
Thu tic chi trã cáC khoãn chi phi lien quan (k cã chi phi di 
d&i các hO gia dinh, Ca nhân trong khuOn viên cu s& nhà dat 
thirc hién ban) tt s tiên thu ducc tr ban tãi san trên dat, 

49 



STT Ten thu tic hành chInh Linh virc 

chuyn nhugng quyn sü dung dt 

Thu tue chi trá s6 tin thu &rqc tr ban tài san trên dat cüa 
cong ty nhà rnrâc 

50 
Thu tiic quyt djnh s tin duçic sü diing d thirc hin dir an 
dâu tu và cap phát, quyêt toán so tiên thirc hin dir an dâu tu 

51 

Thu tic thanh toán s tin h trV di d?,i cac h gia dInh, cá 
nhân dà bô trI lam nhâ a trong khuôn viên ca sa nhà, dat kháe 
(neu co) cüa co quan hành chInh, dcm vj sir nghip, các to 
chirc thuc cüng phm vi quán 1 cüa dja phucmg. 

52 
Thu tiic cp phát, thanh toán, quyt toán kinh phi cp bü min 
thug 1çi phi thuc thâm quyên cüa UBND tinh, thành phô 
trirc thuc Trung uong 

Tài chinh doanh 
nghip 

53 ThU tiic d nghj h trq tin thuê dAt, thuê mitt nithc 

54 Thu tiic t?m  irng kinh phi dào tao  ngun nhân 1irc 

55 ThU tic thanh toán kinh phi dào tao  ngun nhân lirc 

56 ThU tic tam  irng kinh phi h trq phát trin thj tnr&ng 

57 ThU tVc  thanh toán kinh phi h trç phát trin thj trlrYng 

58 
- 

Thu tVc tam 1mg kinh phi ho trq ap diing khoa h9c cong nghç 

ThU tiic thanh toán kinh phi h trç ap ding khoa h9c cong 
ngh 

60 Thu tiic t?m  1mg kinh phi h trçx hang miic xay dçmng co bàn 

61 
Thu tiic thanh toán kinh phi h trçY hang miic xây drng ca 
ban 

62 ThU ti1c thanh toán h trçi chi phi vn chuyn 

63 
ThU tic cAp phát kinh phi di vâi các t chirc, don vj trirc 
thuc dja phuong 

64 ThU tVc  dang k2 ma s don vj cO quan h vâi ngân sách 
Tài chInh ngân 

sách 
65 

ThArn dmh và thông báo quyt toán vn du tu XDCB thuc 
nguOn von NSNN theo niên do ngân sách hang näm cUa tinh 
Ba Rja-VUng Tàu 
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14.Danh myc TTHC ella S& Tài nguyen và Môi trtrông: 96 TTHC 

STT Ten thu tuc hành chInh Linh vrc 

1 Cap Giay phep tharn do khoang san 
Dia cht và 
icloáng san 

2 
- Chuyen nhucing quyen tham do khoang san 

Diachâtvà 
khoangsan 

Dang k khai thác khoáng san vt 1iu xây dung thông 
thurng trong din tIch dir an xây dung cong trInh (d dixçic ccy 
quan nhà rnxâc có thâm quyên phê duyt hotc cho phép dâu 
tix ma san phârn khai thác chi dixçc sü dung cho xây dirng 
cong trInh do) bao gôm Ca dang k khôi hrcing cat, sôi thu hôi 
ti'r dir an nao  vet, khi thông luông 1tch 

Diach.tvà 
khoang san 

Chip thu.n tin hành khâo sat tai  thirc dja, 1.y rnu trên rnt 
dat dê 1ira ch9n din tIch 1p dê an thàm do khoáng san 

5 
Cp, diu chinh Giy phép khai thác khoáng san; cap GiAy 
phép khai thác khoáng san a khu virc cO dir an dâu tu cong 
trmnh 

6 
Du giá quyn khai thãc khoáng san i khu virc chua thäm dO 
khoáng san 

7 Gia han  Giy phép thàm dO khoáng san 

8 
- S. Tra lal Giay phep tham do khoang san hoac mot phan dien 

, tich khu vrc tham do khoang san 

9 Gia han  Giy phép khai thác khoáng san 

10 Chuyn nhuçing quyn khai thác khoáng san. 

Trã la  Giy phép khai thác khoáng san hoc trã 1ti rnt phAn 
din tIch khu vi,rc khai thác khoáng san. 

12 Phé duyt trü hrçing khoáng san 

13 Dong cüa mó khoáng san 

14 Cp Giy phép khai thác tn thu khoáng san 

15 Gia han  Giy phép khai thác tn thu khoáng san 

16 Trâ lai Giy phép khai thác ttn thu khoáng san 

17 
TInh tin cp qu)'n khai thác khoáng san (di vâi tnrng hçip 
Giây phép khai thác khoáng san a di.rçic cAp triràc ngày Nghj 
djnh 203!2013/ND-CP cO hiu 1c) 

18 CAp giAy phép thärn do nuOc duâi dAt di vài cong trInh có 
liru 1ucng dithi 3 .000m3/ngây dêm Tài nguyen nuâc 

19 
Gia han,  diu chinh ni dung giAy phép thäm dO nu6c duâi 

3 dat doi vrn cong trinh co km krcmg ducn 3 .000m /ngay dem 
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dt di vâi Cong trInh CO lu'u luçing dxi 3 .000m3/ngày dêm 

20 
Cp giy phép, khai thác sir dung ntrâc duâi dAt di vâi cong 
trInh CO luu hrçing duâi 3.000rn'Ingày dêm 

21 
Gia hn1diu chinh giAy phép khai thác, si~ diing ni.r9c di.rài 
dat dOi vri cong trInh có liru hrcng nithc duâi 3 .000m31ngày 
dêm 

22 

CAp giAy phép khai thác, si:r diing nuàc mit cho san xuât 
nông nghip, nuOi trOng thüy san vâi km krçrng duâi 
2m3/giây; phát din vâi cong suât lap may duOi 2.000 kw; 
cho các miic dIch khác vài liru hxcng dual 5 0.000 m3/ngày 
dêm; cap giây phép khai thác, sü dicing nuâc biên cho miic 
dIch san xuât, kinh doanh, djch vi vài kru li.rcrng duâi 
100.000 m3/ngày dêm 

23 

Gia hnIdiu chinh giAy phép khai thác, sü ding nuàc mtt 
cho san xuât nông nghip, nuôi trông thüy san vOi hxu hrçrng 
duai 2m/giay; phát din vài cong suât lap may duâi 2.000 
kw; cho các rnic dIch khác vâi liru luçrng duâi 50.000 m3/ 
ngày dêrn; gia hanldiêu  chinh giay phép khai thác, si'r ding 
ni.râc biên cho miic dich san xuât, kinh doanh, djch v11 vói kru 
krcrng duài 100.000 m3/ ngày dêm 

Tài nguyen nuâc 

24 

CAp giAy phép xã nuàc thai vao ngun nuàc vri km lirçrng 
duOi 30.000m3/ngày dêm dôi vOi hot dng nuôi trOng thüy 
san; vâi kru krçing duri 3 .000rn3/ngay dêrn dôi vOi các hoat 
dng khác 

25 

Gia hanIdiu  chinh giAy phép xã nuâc thai vao ngun 
nuâcvOi km luçmg duài 30.000m3/ngày dém dôi vâi hoat 
dng nuôi trông thüy san; vOi hru hrcmg duâi 3.000m3/ngay 
dêm dôi vâi các hoit dng khac 

26 
CAp giAy phép hành ngh khoan nuâc dtrài dAt quy mo viira 
và nhO 

27 
Gia han,  diu chinh ni dung giAy phép hành ngh khoan 
nuOc duâi dat quy vira và nhO 

28 Diu chinh tin cAp quyn khai thác tài nguyen ni.râc 

29 
Tinh tin cAp quyn khai thác tai nguyen nuâc clOi vâi trirng 
hçrp to chic, cá nhân dä thrçrc cap giây phép trtrâc ngày Nghj 
djnh so 82/201 7/ND-CP có hiu lirc thi hành 

30 CAp 1aj giAy phép tái nguyen nuóc 

31 CAp iti giAy phép hành ngh khoan nuâc duài dAt 

32 
LAy kiAn cAp tinh di vâi các dçr an du tu có chuyn nuâc 
ttr nguôn rnràc lien tinh, dir an dâu tu xay drng ho, dp trén 
dOng chinh thuc luu virc sOng lien tinh 

52 



33 
Thrn djnh, phê duyt phrnng an c&m mc giâi hành lang 
bào v nguôn nixâc dôi vOi ho chira thüy din và ho chira 
thüy 1çi 

Cp giy phép hoat dng dtr bão, cánh báo khI tuçing thüy 
van 

KhI tuqng thüy 
Sixa doi, bo sung, gia han  giay phep hoat dçng dr bao, canh 
báo khI tuçing thUy van 

36 
Cp lai  gthy phép hoat dng dir báo, cánh báo khI tuqng thu 
van 

37 Cp chrng chi hành ngh do dac  và bàn d hang II 

Dodacvàbãndô 
38 Cp giy phép hoat dng do dac  và bàn d 

39 
Thâmdjnh ho s nghim thu cong trinh, san phârn do dac  và 
bàn do 

40 Cung cp thông tin, dü 1iu do dac  và bàn d 

41 Thm djnh, phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi triRing 

Moi tri.xo'ng 

42 

Thm djnh, phê duyt phucmg an cãi tao,  phiic hôi mOi 
tru?ing dôi vOi hoat dng khai thác khoáng san (trwd'ng hp 
có phiccrng an và báo cáo dánh giá tác dng mói trzthng cling 
ca quan thám quyên phê duyt) 

Thm djnh, phé duyt phucmg an cãi tao,  phc hi môi 
trix?mg bô sung dOi vOi hoat dng khai thác khoáng san 
(triRing hçip có phuang an bô sung và báo cáo dánh giá tác 
dng môi tru?ing cüng rnt Co quan thârn quyên phê duyt) 

Cp Gity xácnhn dñ diu kin v bão v rnôi tri.r6ng trong 
nhp khâu phe lieu lam nguyen lieu san xuât cho to chüc, cá 
nhân trirc tiêp sir diing phê 1iu nhp khâu lam nguyen 1iu 
sãnxuât 

Cp 'ai  Giy xáe nhtn dü diu kin v bào v môi tri.ring 
trong nhp khâu phê lieu lam nguyen 1iu san xuât cho to 
chrc, Ca nhân trirc tiêp str diing phê Iiu nhp khâu lam 
nguyen 1iu san xuât (tru6ng hçip Giây xác nhn hét han) 

46 

CAp 'a  GiAy xác nhn dU diu kin v bào v môi tru?mg 
trong nhp khâu phé lieu lam nguyen lieu san xuât cho tO 
chirc, Ca nhân trirc tiép sü diing phê lieu nhp khâu lam 
nguyen lieu san xuât (trithng hçp Giây xac nhn bj mat hotc 
hu hông) 

CAp GiAy xac nhn hoàn thành cOng trInh báo v môi tru&ng 
phc vii giai doan yen  hành cña du an 

48 Xác nhen dang k' k hoach bão v môi trithng 

49 ChAp thuen vic diu chinh, thay di ni dung báo cáo danh 
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giá tác dng môi tmng lien quan den phm vi, quy rnô, cong 
suât, cong ngh san xuât, các cong trInh, bin pháp báo v 
môi tnring cña dij an 

50 
Chap thu.n tách du n6i khOi h th6ng xi:r 1 nuâc thai tp 
trung khu cong nghip, khu chê xuât, khu cong ngh cao và 
tir xir l nuâc thai phát sinh 

51 
Chip thun diu chinh v quy rnô, quy hoach, ha ttng k thut, 
danh ml:lc ngành nghê trong khu cong nghip, khu ché xuât, khu 
cong ngh cao 

52 

Thm djnh, phê duyt phucing an cái tao,  phiic hi môi 
trtthng bô sung dôi vói hoat dng khai thác khoáng san 
(trwàng hop có phiwng an ho sung và báo cáo dánh giá tác 
d3ng mOi tru&ng khOng cling co' quan thám quyên phê duyt) 

01 truo'ng 

ThAm djnh, phé duyt phiwng an cãi tao,  phiic hôi môi 
trtthng bô sung dôi vâi hoat dng khai thác khoáng san 
(tru'o'ng hop co phwang an ho sung va bao cao danh gia tac 
dóng mOi trithng khOng cling ccr quan thâin quyên phê duyt) 

54 
Xãc nhn hoàn thành tl'rng phn Phixcing an cãi tao,  phic hi 
môi trixng, Phiiang an cài tao,  phic hi môi tnrng bô sung 
dôi vài hoat dng khai thác khoáng san 

55 CAp S dang k' chü ngun thai chAt thai nguy hai 

56 CAp iai  S dang k chU ngun thai chAt thai nguy hai 

ThAm djnh nhu cu sü diing dAt; thArn dlnh  diu kin giao dat, 
thuê dat không thông qua hInh thirc dâu giá quyên 5ir d%lng dat, 
diêu kin cho phép chuyên miic dIch sir diing dat dê thirc hin 
du an dâu tu dôi vâi to chrc, Co s ton giáo, ngu&i Vit Narn 
djnh Cu c nuâc ngoài, doanh nghip có vOn dâu tu nixOc 
ngoài, tO chirc nuâc ngoài Co chiic näng ngoi giao 

DAt dai 58 

Giao dAt, cho thuê dAt khOng thông qua hInh thirc dAu giá 
quyên si'r ding dat dOi vâi dir an phãi trInh co quan nhà nuOc 
cO thâm quyên xét duyt hoc phãi cap giây chfrng nhn dâu 
tu ma ngu1i xin giao dat, thuê dat là to chi:rc, Co sâ ton giáo, 
nguâi Vit Nam djnh cu a rnrâc ngoài, doanh nghip cO vOn 
dâu tu ntrâc ngoài, tO chirc nuac ngoài co chirc näng ngoi 
giao 

Giao dAt, cho thuê dAt không thông qua hInh thuirc dAu giá 
quyên si'r diing dat dôi vâi dir an khOng phãi trinh co quan 
nhà nuâc CO thârn quyên xét duyt; dr an khOng phãi cap 
giây chüng nhn dâu tu; truang hp khOng phai 1p dir an dâu 
tu xay drng cOng trinh ma nguai xin giao dat, thuê dat là tO 
chrc, Co s& ton giáo, nguai Vit Nam djnh cu ô nuàc ngoài, 
doanh nghip cO vOn du tu nuâc ngoài, t chrc nuâc ngoài 
có chüc näng ngoi giao 
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60 Dang k quyn sfr ding dt 1n dAu 

61 
Däng k dt dai 1n dAu d& vó'i tru&ng hcip duçcc Nhà nix& 
giao dat dê quân 1 

62 
Xóa dang k cho thuê, cho thuê 1i, gop vn b&ng quyên sir 
dung dat, quyên sô hfru tài san gän lien vOi dat 

63 

Däng k bin dng v sü diving dt, tãi sãngn lien vâi dat do 
thay dôi thông tin ye ngi.ri duc cap Giây chng nhn (dôi 
ten hotc giây t pháp nhân, giây t nhân than, dja chi); giãm 
din tich thira d.t do sat  lâ tix nhiên; thay dôi ye han chê 
quyén sü dicing dat; thay dôi ye nghia vii tài chInh; thay dôi ye 

tài san gän lien vOi dat so vài ni dung d däng k, cap Giây 
chüng nhn 

64 
Däng k xác 1p  quyn si.'r diing han  ch thi'ra dt lin k sau 
khi di.rçic cap GiAy chirng nhn Ian dâu và däng k thay dôi, 
châm dirt quyên si:r d11ng han  chê thi~a dat lien kê 

Dâtdai 

65 Gia han  sr ding dt ngoài khu cong ngh cao, khu kinh tê 

66 Gia han  sr ding dAt nông nghip cUa c s ton giao 

67 
Xác nhn tip tiic sü diing dAt nông nghip cüa h gia dInh, 
Ca nhân khi hêt han  scr ding dat dôi vOi trumg hcip Co nhu 
câu 

68 Tách thra hoc hcip thira dAt 

69 
CAp di GiAy chi:rng nhn quyn sir diing dAt, quyn si httu 
nhà a và tài san khác gän lien vâi dat 

70 
Chuyn di quyn sü diing dAt nông nghip cüa h gia dInh, 
cánhân 

71 DInh chinh Giây chirng nhn d cap 

72 
Thu h6i GiAy chi'rng nhn d cAp không dUng quy djnh cUa 
pháp lut dat dai do ngu?i sr diing dat, chU sâ hUu tài san gän 
lien vài dat phát hin 

Dang k và cAp GiAy chirng nh.n quyn sü d%ing dAt, quyn 
sa htru nhà 6 và tài san khác gän lien vâi dat lan dâu 

74 
CAp GiAy chirng nhn quyn si:r dicing dAt, quyn sâ hihi nhà a 

và tài san khác gãn lien vài dat cho ngithi dA däng k quyên 
si:r diing dat lan dâu 

Dang k, cAp GiAy chirng nhn quyn si:r diing dAt, quyn sa 
hQu nhà a và tài san khác gän lien vâi dat Ian dâu dôi vâi tài 
san gän lien vâi dat ma chU sâ hthi không dong thai là nguai 
si~ diing dat 

76 
Dang k thay di tài san gAn lin yâj dAt vào GiAy chihig 
nhn dà cap 
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DAng k, cp Giy chirng nhn quyn sir dung dt, quyn sâ 
htru nhà vã tài san khác gän lien vOi dat cho ngtthi nhn 
chuyên nhucing quyên sr ding dat, mua nhà , cong trInh xây 
dung trong các d an phát triên nhã t 

78 

Däng k, cp Giy chi'rng nhn quyn sfr diing dt, quyn sâ 
hfru nhà 6 và tài san khác gãn lien vâi dat dôi vài trung hqp 
d chuyên quyên sü diing dat trtróc ngay 01 tháng 7 näm 
2014 ma ben chuyên quyên dä duçc cap Giây chng nhn 
nhung chixa thirc hin thU tijc chuyên quyên theo quy djnh 

Dang k bin dng quyn sfr ding dt, quyn sà hfu tài san 
gän lien vâi dat trong các trung hçip chuyên nhucmg, cho 
thuê, cho thuê li, thUa ké, tang cho, gop von bang quyên si'r 
diing dat, quyên s hüu tài san gän lien vài dat; chuyên 
quyên sir diing dat, quyên s hüu tài san gàn lien vâi dat cUa 
vo hoäc chông thành cUa chung vçc và thông; tang them din 
tIch do nh.n chuyên nhirçng, thtra kê, tng cho quyên sU 
d1ing dat da cO Giây chUng nhn 

Dt dai 

80 
Ban hotc gop vn bang tài san gn lin vói d.t thuê cUa Nhà 
niiOc theo hinh thUc thuê dat trã tiên hang näm 

81 

Dang k bin dng quyn sU dicing dt, quyn s hiu tài san 
gàn lien vài dat trong cáo trtthng hçip giãi quyêt tranh chap, 
khiêu nti, to cáo ye dat dai; xU l n hp dong thêchâp, gop 
von; kê biên, dâu giá quyên sU ding dat, tài san gän lien vâi 
dat de thi hành an; chia, tãch, hçp nhát, sap nhp to chirc; 
thóa thun hçp nhât hotc phan chia quyn si:r ding dt, tài 
san gän lien vâi dat cUa h gia dInh, cUa vçi và chong, cUa 
nhOm ngi.rOi sfr diing dat; dAng k bin dng dôi vâi triRrng 
hcp h gia dinh, Ca nhán diia quyn si'r diving dat vào doanh 
nghip 

82 

Dàng k bin dng d6i vâi triimg hqp chuyn tr hinh thUc 
thuê dat trá tiên hang näm sang thuê dat trã tiên mt lan cho 
cá th?yi gian thuê hoc tir giao dat không thu tiên sU diing dat 
sang hinh thUc thuê dt hoc t thuê dt sang giao dat có thu 
tiên sU ding dt 

83 
Cp lai Giy chUng nhn hotc cp 1ti Trang b sung cUa Giy 
chi.'rng than do bj mat 

84 
Däng k chuyn mi1c dIch sU diing dt không phài xin phép 
c quan nhà nuOc có tham quyên 

85 Chuyn nhuçng vn du tir là giá trj quyn sfr dung dt 

86 Cung cp dtt 1iu dt dai 

87 
Khai thác và sU diing thông tin, dtt lieu tài nguyen va rnôi 
trithng 

Khai thác Va sU 
ding thong tin, du 
lieu tài nguyen và 
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môi tru?Yng 

88 

Däng k th chip quyn si'r ding dt, tài san gn lin vài dt 

(gm tru&ng hcxp dang k2 th chp quy&n sü diing dit ho.c 
däng k the chap quyën si.'r diing dat dông thai vâi tài san gän 
lin v6i dat hoac dang k the chap tài san gän lien Vói dat) Däng k bin 

pháp bâo dam 
89 

Däng k th chp dr an du tu xay dirng nhà , nhà ô hInh 
thành trong twlng lai 

90 
Däng k th chip tài san gn lin vri dt không phái là nba ô 
ma tài san do dä hInh thành nhtrng chua di.rçc chrng nhn 
quyên s hilu trén Giây chirng nh.n 

91 
Däng k bão luu quyên sà hüu trong truâng hçTp rnua bàn tài 
san gãn lien vi dat CO báo lini quyên sâ hthi 

Däng k bin 
pháp bão darn 

92 
Dàng k thay di ni dung bin pháp bào dam bang quyn sir 
dçing dat, tài san gãn lien vài dat dã dàng k 

93 
Sira chIta sai sot ni dung bin pháp bão dam bang quyén sfr 
ding dAt, tài san gàn lien vài dat dà däng k do lôi cüa CcY 
quan dang ky 

Dang k van bàn thông báo v vic xir 1' tài san th chAp 
bang quyên sir dung dat, tài san gãn lien v61 dat 

Chuyn tip dang k the chAp quyn tâi san phát sinh tir hgp 
dông mua bàn nhà 

96 
Xóa dang k binpháp bào dam bang quyn sr diing dat, tài 
san gän lien vâi dat 

15.Danh mi1c TTHC ella S& Thông tin và Truyn thông: 41 TTHC 

STT Ten thu tue hành chInh Linh vrc 

01 Trixng bay tranh, ành và cãc hinh thirc thông tin khác ben 
ngoài tru sâ cc quan dai  din nuOc ngoài, to chrc nuâc ngoài 

Báo chi 

02 CAp giAy phép xuAt bàn bàn tin 

03 Thay di ni dung ghi trong giAy phép xuAt bàn bàn tin 

04 Cho phép hp báo (trong nuâc) 

05 Cho phép hop báo (nuàc ngoài) 

06 CAp giAy phép xuAt bàn tài lieu không kinh doanh XuAt bàn, In va 
pháthành 07 Cap giay phep hoat dng in xuat ban pham 

08 CAp lti giAy phép hoat dng in xuAt bàn phArn 

09 CAp di giAy phép hott dng in xuAt bàn phAm 

10 CAp giAy phép in gia cong xuAt bàn phAm cho rnrâc ngoài 

11 CAp giAy phép nhp khAu xuAt bàn phAm khong kinh doanh 
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12 Cp giy phép t chtrc trin lam, hi chq xut bàn phâm 

13 Dàng k hoat dng phát hành xuAt bàn phm 

14 CAp giAy phép hoat dng in 

15 CAp 1aj  giây phép hoat dng in 

16 Dang k hot dng cc sâ in 

17 Thay dôi thông tin dang k hott dng ccr si in 

18 Däng k sü dung may photocopy màu, may in cO chiirc nang 
photocopy màu 

19 Chuyn nhuçing may photocopy màu, may in có chüc nàng 
photocopy màu 

20 CAp dang k thu tin hiu truyn hmnh nuâc ngoãi trrc tiêp tir 
v tinh 

Phát thanh truyên 
hInh và thông tin 

diêntir 21 Si.ra doi, bo sung giay chung nhan dang ky thu tin hiçu truyen 
hInh nu6c ngoài trirc tiêp tr v tinh 

22 CAp giAy phép thit 1p trang thông tin din ttr tong hqp 

23 Sira dt,i, b sung giAy phép thit 1p trang thông tin din tir 
tong hçip 

24 Gia han  giAy phép thi& 1p  trang thông tin din tCr tng hçrp 

25 CAp li giAy phép thit 1p  trang thông tin din tcr tng hçip 

26 Thông báo thay di chü si hthl; dja chi trii s chInh cüa t 
chirc, doanh nghip d duqc cap Giây phép thiêt 1p trang 
thông tin din t1r tong hçip 

27 Thông báo thay di dja chi tr11 sà chinh, van phOng giao djch, 
dja chi dt hoc cho thuê may chü cüa doanh nghip cung cap 
djch vi trô chai din tr Gi trên mng 

28 Thông báo thay di co cAu t chirc cüa doanh nghip cung 
cap trO choi din tcr Gi trên mng do chia tãch, hcip nhât, sap 
nhp, chuyên dôi cong ty theo quy djnh cña pháp 1ut ye 
doanh nghip; thay dôi phân von gop dn den thay dôi thành 
viên gop von (hoc cô dông) Co phân von gop tir 30% von 
diêu 1 trâ len 

29 Thông báo thay di phwng thiic, phm vi cung cap djch vii 
trO chcii din tir Gi trên mng dã dixçic phê duyt 

30 Thông báo thay di ten min khi cung cAp djch vv trO chGi 
din tr trén trang thông tin din tr (trên Internet), kênh phân 
phôi trO choi (trên mng vin thông di dng); the loai trO chai 
(G2, G3, G4); thay dôi dja chi trii sc chInh cüa doanh nghip 
cung cAp djch vi trO chai dien  tir 02, 03, 04 tren mang 

31 Thông báo thay di co cAu t chirc cüa doanh nghip cung 
cap djch vi1 trO chi din tr G2, G3, G4 trên mng do chia, 
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tãch, hqp nht, sap nhp, chuyn di cong ty theo quy djnh 
cüa pháp 1ut ye doanh nghip; thay dôi phân von gop d1n 
den thay dOi thànhviên gOp vOn (hotc cô dong) có phân von 
gop tir 30% von diêu lé tth len 

32 Cp giy chiirng than dü diu kiin hoat dng dim cung cp 
djch vii trO chai din tr cong cong 

33 Sira di, b sung GiAy chiirng nhn dü diu kin hott dng 
diem cung cap djch v1i trO chcyi din tü cong cong 

34 Gia hn giy chiing nhn dü diu kin hot dng dim cung 
cap djch vi7i trO chai din ttr cong cong 

35 CAp 1i GiAy ching nhn dü diu kin hot dng dim cung 
cap djch.vii trO chai din tcr cong cong. 

36 CAp giAy phép buu chInh Bjiu chinh 

37 Süa di, b sung giAy phép bixu chInh 

38 CAp lai giAy phép buu chInh khi ht htn 

39 CAp li giAy phép buu chInh khi bj mAt hotc hu hông không 
sü diing duçic 

40 CAp van ban xãc nhn thông báo hott dng buu chInh 

41 CAp li van ban xác nhn thông báo hot dng bIru chInh khi 
bj mat hoac hu hông không sir dicing duçc 

16. Danh mIc TTHC cüa S& Tif pháp: 134 TTHC 

STT Ten thu tuc hành chinh Linh v'c 

01 
Bang k hành ngh quãn ly, thanh 1 tài san vài Ur each cá 
nhân 

Quãn tài viên và 
hành nghê quán 

1, thanh 1' tài san 

02 Thay di thành viên hçp danh cüa cong ty hçp danh quãn I, 
thanh l tài san 

03 Bang ky haahnghe quan ly,  thanh ly tai san doi vol doanh 
nghip quan ly, thanh ly tai san 

04 Thay di thông tin dang k32 hành ngh Quãn tài viên 

05 Thay &i thông tin dàng k hành ngh cüa doanh nghip quãn 
l, thanh l tài san 

06 Thay di ni dung clang k hott dng, cAp lai  GiAy clang k 
hott dng cüa Van phOng giám djnh tu pháp 

Giám djnh tu 
pháp 

07 Thay di, b sung linh vrc giám djnh cüa VAn phOng giám 
djnh tu pháp 

08 - Chuyn d& loai hInh VAn phông giám djnh tu pháp 
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09 
ChAm dirt hott dng Van phOng giám djnh ti.r pháp trong 
trueing hçip Van phông giárn djnh ti.r pháp tu châm diirt hot 
dng. 

10 

Cp 1ti giy dang k hot dng cüa VAn phông giám djnh tu 
pháp trong trumg hçp thay dôi ten gui, dja chi try s, ngui 
di din theo pháp 1ut, danh sách than viên hqp danh cüa 
VAn phong 

11 
Ctp 1i giy dAng k hoat dng cUa VAn phông giám djnh tix 
pháp trong tri1ng hçp Giây clang k hoat dng bj his hông 
hotc bj mat 

12 BAng k hoat dng cüa Trung tam Trçng tài 

Tr9ng tài thucmg 
mal 

13 Bang k hoat dng cüa Chi nhánh Trung tarn Trong tAi 

14 
Thay di ni dung Giy clang k hoat dng cüa Trung tam 
TrQng tAi 
Thay dôi ni dung Giây clang k2 hoat dng cUa Chi nhánh 
Trung tam trçng tài 

16 
Thu hôi giây clang k hoat dng cüa Trung tam trQng tAi, 
Giâ,y clang k hoat dng cüa Chi nhánh Trung tam trong tài 

17 
Châm dth hoat dng cüa Chi nhánh!VAn phong dai  din 
Trung tam tr9ng tài 

18 
Bang k hoat dng Chi nhánh cüa T chuxc tr9ng tAi nuâc 
ngoài t?i  Vit Nam 

19 
Thay dôi ni dung GiAy clAng k hoat dng Chi nhánh cüa 
To chirc trQng tài rnràc ngoai tai  Vit Nam 

20 
Thu hi Giy clang k2 hoat dng Chi nhánh cUa To chrc 
tr9ng tài nisàc ngoAi tai  Vit Narn 

21 
Thông báo v vic thAnh l.p VAn phOng dai  din cüa T 
chrc Tr9ng tài nixOc ngoài tai  Vit Nam 

22 

Thông báo thay dôi Trisâng VAn phông dai  din, clja diem 
dt trii s cüa VAn phông dai  din cüa To chiic trong tAi 
nuOc ngoài tai  Vit Nam trong phm vi tinh, thành phô tr1rc 
thuOc trung uong 

23 
Thông báo thay dôi dja diem dtt trii sc cüa VAn phong dai 
din cüa To chirc tr9ng tài nuàc ngoài tai  Vit Nam sang 
tinh, thành phô tr1rc thuc Trung lsong khác 

24 
Thông báo thay dôi dja diem dt trij s cüa Chi nhánh cüa 
Tôchirc tr9ng tài rnrOc ngoAi tai  Vit Nam sang tinh, thAnh 
phô trirc thuc trung iwn ,khác 

25 

Thông báo thay clôi dja diem dt trii s cüa Trung tarn trQng 
tài, Clii nhánh trung tarn tr9ng tài sang tinh, thAnh phô trirc 
thuOc Trung wmg khác 

26 
Thông báo v vic thành 1p Chi nhánhlVAn phông dai  din 
cüa Trung tam trQng tAi tai  nuâc ngoài 

27 
Thông báo v vic thành 1p VAn phông dai  din cüa Trung 
tam tr9ng tài 
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28 
Thông báo v vic thay di dja dim dtt trV sâ, TrLrâng Van 
phOng dai  din cüa Trung tam tr9ng tài 

29 Thông báo thay di danh sách tr9ng tài viên 

30 

C.p 1i Giy dang k hot dng cUa Trung tam trong tài, 
Chi nhánh Trung tam trong tài, Clii nhánh cüa To chiirc 
tr9ng tài nlrâc ngoài tai  Vit Nam 

31 Dang k hoat dng eüa Trung tam ttx vAn pháp 1ut 
Tii van pháp lust 

32 
Dàng k hoat dng cho chi nhánh cüa Trung tam tix van pháp 
lut 

Thay di ni dung dang k hot dng cüa Trung tam tix vAn 
pháp lut, chi nhánh 

Tix van pháp luat 

ChAm dirt hott dng cüa Trung tam tir vAn pháp 1ut trong 
tru?mg hçp theo quyêt djnh cüa to chirc chü quân 

ChAm dth hot dng Trung tam tu vAn pháp luat  trong trir?mg 
hqp bj thu hôi giây clang k hoat dng 

36 
ChAm dth hoat dng cüa chi nhánh Trung tam ti.r vAn pháp 
luat 

Thu hi giAy clang k)" hoat dng cüa Trung tam tix vAn pháp 
1ut, chi nhánh: Trong trIxng hcrp Trung tam tu vAn pháp 
luat, Chi nhánh không dü s krçing luat six, tix vAn viên pháp 
luat theo quy djnh cüa Nghj djnh s 77I20081Nf)-CP. 

38 

Thu hi giAy clang k) hoat dng cüa Trung tam tu vAn pháp 
luat, chi nhánh: Trong tru?Yng hçip Trung tam tu van pháp 
luat, Clii nhánh bj xi:r phtt vi phm hành chinh vâi hInh thirc 
xCr pht bô sung là tithe quyên sCr diing Giây clang k hoat 
dng không thai htn 

39 CAp the tu vAn viên pháp luat 

40 Thu hi the tu vAn viên pháp luat 

41 CAp 1i the tu vAn viên pháp luat 

42 Dang k tap  sir hành ngh cong ehirng 

Cong chthig 

43 
Thay di nyi tap  sir ti'r t chrc hành ngh cong chirng tai  tinh, 

thànli ph tr1rc thuc Trung uong nay sang t chirc hành ngh 

Cong chfrng tai  tinli, thành ph trrc thuc Trung uang khác 

44 
Däng ky tap sir hanh nghe cong ehi.rng trung liqp nglxcn tp 

sij thay di ncii tp si.r sang t chfrc hành ngh cong chü'ng tai 

tinh, thành ph trirc thuc Trung hang khác 

45 Tm ng1rng tp sir hành ngh cOng chirng 

46 ChAm dirt tp sr hành ngh cOng chimg 
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Dang k tap sir lti hành ngh Cong chirng sau khi chm dirt 

tp sir hành ngh cong chirng 

48 
Tfr chi huàng dn tp sir (trung hçcp t6 chtrc hành ngh 

cong chrng không cO cong chirng viên khac dñ diu kin 

huxâng dn tp sr) 

Thay di cong chfrng viên huàng dn tp sir trong tru6ng hcip 

nguôi tetp  sr d nghj thay di 

50 
Thay di cong chirng viên huàng dn tp sir trong tril&ng 

hcipt chirc hãnh ngh cOng chirng nhn tp sir tm nglrng 

hot dng, chm dirt hott dng hoc bj chuyn di, giãi th 

51 
Bang k tharn du kirn tra kt qua tap sir hành ngh cOng 

chrng 

Cong chi'rng 

52 Bang k hành ngh và cp The cOng chirng viên 

53 Cp 1i The cOng chirng vién 

54 Bang k hoat dng Van phOng cOng chirng 

Thay di ni dung ctang k hoat dng cüa Van phOng cong 

chIrng 

56 
Chrn dirt hoit dng Van phông cong chirng (trung hçp tir 

chm di.rt) 

57 Hçp nht Van phông cOng chirng 

58 Bang k hoat dng Van phOng cOng chirng hcp nhât 

59 Sap nhp VAn phong cOng ching 

60 
Thay di ni dung dang k hot dng cüa VAn phOng Cong 

chirng nhan sap nhp 

61 Chuyn nhucing VAn phOng cOng chirng 

62 
Thay di ni dung dAng k hoit dng cüa VAn phOng cong 

chiirng duçc chuyn nhucng 

63 
Chuyn di VAn phOng cOng chirng do mt cOng chirng viên 

thành 1p 

64 
BAng k hoat dng VAn phOng cOng chrng duqc chuyn di 

tir VAn phông cOng chüng do rnt cOng chcrng viên thAnh 1p 

65 Bang k hot dng cña t chirc hành ngh 1ut six 
Luãt six 

66 
Thay dôi nôi dung dAng k hot dng cüa tO chüc hành nghê 
luat 
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67 
Thay di ngri dii din theo pháp 1ut cüa Van phOng 1ut 
su, cong ty 1ut trách nhim htu han  mt thành viên 

68 
Thay di ngu?i dai  din theo pháp Iut cüa cong ty 1ut trách 
nhirn htru han  hai thành viên trx len, cOng ty 1ut hp danh 

69 
Däng k hoat dng cUa chi nhánh cüa th chirc hành ngh 1ut 
siT 

70 
Chm dirt hoat dng cüa t chirc hành ngh lut su trong 
tnthng hçTp t chtrc hành nghê 1ut su tir châm diirt hoat dng 
hoac cong ty 1ut bj hcp nhât, sap nhp 

71 

Chm dtrt hoat dng cüa ti chüc hành ngh 1ut su trong 
tru?mg hçp tO chtrc hành nghê 1ut su bj thu hôi Giây dang k 
hoat dng ho.c Truâng van phàng 1ut su, Giárn doe cOng ty 
1ut trách nhim hUu han  mt thành viên hoc tat cã các 
thành viên cUa cong ty 1ut hp danh, thành vién cUa cOng ty 
luât trách nhiém hthi han hai thành viên tth len bj thu hôi 
Chirng chi hành nghê lut su 

72 DAng k hành ngh lust su vài ti.r each cá nhân 

Lut six 

73 Däng k hoat dng cüa chi nhánh, cOng ty lut nuâc ngoài 

Thay di ni dung Giy dàng k hot dng cüa chi nhánh, 
cOng ty 1ut nuc ngoài 

75 Hçp nh.t cong ty lut 

76 Sap nhp cong ty lut 

Chuyn di cOng ty 1u.t tráeh nhim hüu han  và cOng ty luat 
hp danh 

78 Chuyn di van phông lut su thành Cong ty lut 

Thu hi Gity däng k hoat dng cña t chirc hành ngh 1ut 
su, chi nhánh cüa th chirc hành ngh 1ut su 

80 
Phê duyt D an t ehire Dai  hi nhim kS',  phung an xây 
dirng Ban chü nhim, Hi dông khen thuâng, k' lut nhirn 
k' mOi cüa Doàn luât su 

81 Phê chun k& qua Dai hi lut six 

82 Giâi th Doàn luât su 

83 
Dang k hoat dng cüa Cong ty 1ut Vit Nam chuyn di tlr 
cong ty lust nuOc ngoài 

84 
Dang k hoat dng cüa chi nhánh cüa cOng ty 1u.t nuó'c 
ngoài tai  Vit Nam 

85 
Cp lai  Giy däng k hoat dng cüa chi nhanh, cong ty 1ut 
nuâc ngoài 

86 Cp The du giá viên Du giá tài san 

87 CAp 1a  The dAu giá viên 

63 



88 Dang k hoat dng eüa doanh nghip du giá tài san 

89 Däng k tham dir kim tra kt qua tp sir hânh ngh du giá 

90 Phê duyt dü diu kin thuc hin hInh thirc dâu giá trirc tuyên 

91 

Dang k hoat dng di vâi doanh nghip d.0 giá tài san 
thành 1p trilâc ngày Luit Dâu giá tài san có hiu lirc thi hành 
tiêp tic hot dng hot dng du giá tãi san và kinh doanh 
các nganh nghê khác 

92 
Cp 1i Gity clang k hoat dng cüa doanh nghip du giá tài 

san 

Däng k hoat dng cüa Chi nhánh doanh nghip dAu giá tài 
san 

Daugiataisan 
94 

Bang k hoat cong di vâi doanh nghiêp cl.0 giá tài san 
thanh ltp triroc ngay Luat Dau gia tai san co hiçu 1i:rc  thi hanh 
chuyên clôi toàn bO hoat dng cüa doanh nghip 

Bang k thay di ni dung hoat dng cüa doanh nghip du 
giá tài san 

96 Thu ti:ic  clang k)2 lam hoà giãi viên thuang mji v1i vic 

HOa giâi thuong 
rnll 

ThU ti:ic  thôi lam hoà giãi viên thrnmg mai v1i vic khOi danh 
sách hoà giái viên thwng mai vi:i vic cUa Sâ Tu pháp 

98 ThU t11c clang k hoat dng Trung tam hoà giãi thiicing mai 

ThU tiic thay cl& ten gi trong Giy clang k hoat dng cUa 
Trung tam hoà giãi thuong mai 

100 
ThU ti:lc  thay di dja chi trii s cUa Trung tam hoà giãi thucng 
mai  tfr tinh, thành phô tr?c thuc Trung uang nay sang tinh, 
thành ph tri:rc thuc Trung uong khac 

101 
ThU ti:LC  clang k hoat dng Chi nhánh Trung tam hoà giâi 
thuong mai 

102 
ThU ti:ic  cp  lai  Giy clang k hoat clng Trung tam hoà giãi 
thucmg mai/Chi  nhánh Trung tam hoà giãi thuong rnai 

103 
ThU ti:ic ti:r châm dirt hoat dng Trung tam hoà giái thuong 
mai 

104 
ThU ti:IC  clang k hoat dng cUa Chi nhánh t chirc hoà giãi 
thuong mai  nuOc ngoài tai  Vit Nam 

105 
ThU ti:JC  cap 1i Giy clang k hoat clng cUa Chi nhánh t 
chirc hoà giãi thuong mai  nucic ngoãi tai  Vit Nam 
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106 
Thu tiic thay di ten gui, Trung chi nhánh trong Giây dang 
k hott dng cüa Chi nhánh cüa to chrc hoà giãi thiicmg mai 
nijOc ngoài tai  Vit Nam 

107 

Thu tiic thay di dja chi trli so cüa Chi nhánh t chirc hoà giãi 
thucing mi nrOc ngoài ti Vit Nam tir tinh, thành phô trirc 
thuc Trung ucmg nay sang tinh, thành phô tr1rc thuc Trung 
irnng khác 

108 
Thu tVc  chm dirt hot dng cüa Chi nhánh cüa t chCrc hoà 
giãi thrnmg mi nirOc ngoài ti Vit Nam 

109 Cp giy xác nhân cO quôc tjch Vit Nam 0 trong n,iOc 

Quoc tch 
110 Cap giây xác nhan là ngithi gOc Vit Narn 

111 Thông báo cO qu6c tjch nuOc ngoài 

112 
Cp phiu L)2 ljch tir pháp cho cOng dan Vit Nam, ngixni 
nuOc ngoài hin cr trci t?i  Vit Nam 

L32 1!ch  tu pháp 113 
Cp phiu L ljch tu pháp eho co quan nhà nuOc, t chirc 
chInh trj, t chirc chInh trj - xä hii (ddi trrqng là cong dan 
Viêt Nam, ngw&i nwác ngoài dang cit tri tai Viqt Nam) 

114 
Cp phiu L ljch tu pháp cho c quan tin hành t tiing (di 
twçrng là cOng dan Viçt Nam, ngithi nirO'c ngoài cit tri tgi 
Vit Nam) 

115 Thu tiic xác djnh co quan giái quyt bi thuOng 
BOi thu?yng nhà 

116 
ThU tiic glãi quyét bôi thithng ti c quan có trách nhim giãl 
quyêt bôi thu?mg 

117 ThU tiic phtc hi danh dir 

118 Cp bàn sao trIch hic hO tjch HO tjch 

119 Cp bàn sao tir s gc Chirng thirc 

120 Thu t11c cong nhan bao cao vien phap luat. (cap tinh) 
Ph6 bin, Giáo 
dic pháp Iut 

121 ThU tVc  min nhim báo cáo viên pháp lust (cap tinh) 

122 Thu tue tiep nhan yeu cau giai trinh 
Phông, ch6ng 
thamnhung 

123 Thu tic thijc hin vic giãi trInh 
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124 Thu tiic yen du trç giüp pháp l 

Trçi giUp pháp 1 

125 Thu tiic thay di ngxi thirc hin trçY giip pháp 1 

126 
Thu tiic rUt yêu cu trV giUp pháp 1 cüa ngix?ii diiçic trç giUp 
pháp 1 

127 ThU tiic cp the Cong tác viên trçi giUp pháp l 

128 ThU tVc  cp  'ai  the Cong tác viên trç giUp pháp l 

129 ThU tiic clang k tham gia trçi giUp pháp 1 

130 
ThU tic thay di ni dung Giy clang k tharn gia trçi giUp 
pháp 1 

Trçi giUp pháp 1 

131 ThU tiic 1?a  ch9n, k hçp dông vâi Luat  six 

132 
Thu tuc 1ira chn, k2 hqp ding vOi t chUc hành ngh luat  six, 
to chrc tu van pháp luat 

133 Thu tiic cp 1i Gi.y clang k tham gia trq giUp pháp 1 

134 ThU tVc  chm dth clang k tham gia tr? giUp pháp I3 

17.Danh muc TTHC cUa S& Van hóa Va The thao: 99 TTHC 

STT Ten thu tyc hành chInh Linh virc 
1 ThU tiic clang k di vat, Co v.t, bão vat  quôc gia. 

Di san van hóa 

2 
ThU tVc cap phép cho ngui Vit Nam djnh cix a nuàc ngoài, 
to chirc, cá nhân nijâc ngoài tiên hành nghiên cUu sixu tarn di 
san van hOa phi vat  the ti dja phixng. 
ThU tiic xác nhan  dU diêu kin cap giây phép hot dng dôi 
v6i bào tang ngoài cong lap. 

4 ThU tic c4p giây phép hoat dng bão tang ngoài cong lap. 
5 ThU tiic cap giây phép khai qut khân cap. 

6 
ThU tiic cp chüng chi hành ngh rnua ban di vat,  c vat,  bão 
vat quôc gia. 
ThU tiic cong nhan bão vat  quôc gia dôi vOi bào tang cap tinh, 
ban hoac  trung tam quán l di tIch. 

8 
ThU tVc  cOng than bâo vat  quOc gia dôi vâi bào tang ngoài 
cOng lap, to chUc, cá nhân là chU sa hUu hoac clang quàn l 
hçip pháp hin vat. 
Thu ti1c cap giây chUng nhan dU diêu kin hot dng giám 
djnh cô vat. 

10 
ThU tiic cap li giây chUng nhan  dU diêu kin hoat dng giárn 
djnh cô vat. 

11 ThU ti1c cap chUng chi hành nghê tu bô di tIch. 
12 Thu tic cp Iaj  chirng chi hành ngh tu b di tIch. 

13 
Thu tiic cap giây chUng nhan dii diêu kin hành nghe tu bô di 
tIch 

14 Thu tiic cap lai  giây chUng nhan dii diêu kin hành nghé tu bô 
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STT Ten thu tuc hành chInh Linh vtrc 
di tIch. 

15 Thu tue cap giây phép ph bin phim 
Din ãnh 

16 
Thu tiic cAp giAy phép ph biên phim CO s& dung hiu rng 
dc bit tác dng den ngithi xem phim (do các ca sâ din ãnh 
thuc dja phrnmg san xuât hoc nhp khau). 

17 
Thu tiic tip nhn thông báo t chirc thi sang tác tác phâm m 
thut (thAm quyn cüa Sâ Van hOa va Th thao). 

M thut, Nhiêp 
ânh và Triên lam 

18 
Thu tic cAp giAy phép trin lam m thut (thAm quyn cña 
Uy ban nhân dan cap tinh). 

19 
Thu t11c cAp giAy phép sao chép tác phAm m5' thut v danh 
nhân van hóa, anh hung dan tc, lãnh tii. 

M thut, Nhip 
ãnh và Triên lam 20 

Thu tiic cAp giAy phép xây dirng ttrçrng dài, tranh hoành tráng. 

21 
Thütiic cAp giAy phép t ehire tri sang tác diêu khAc (thArn 
quyên cüa Uy ban nhân dan cap tinh). 

22 
Thu t%ic cAp giAy phép trién lam tãc phârn nhiêp ãnh ti Vit 
Nam (thâm quyên cüa U' ban nhân dan cap tinh). 

23 
Thu tic cAp giAy phép diia tác phArn thip ãnh t1r Vit Nam 
ra niirc ngoài triên lam (thâm quyên cüa U' ban nhân dan 
cap tinh). 

24 
Cap GiAy phép t chrc trin lam do cãc to chrc, cã nhân tai 
dja phuang dua ra nuâc ngoài không vi miic dIch thirong mi 

Trin lam 25 
CAp GiAy phép th chirc trin lam do cá nhân miàc ngoài th 
chrc tai  dja phirrng không vi miic dIch thucing mti 

26 
CAp 1i GiAy phép t chirc trin lam do các t chirc, cá nhân 
ti dia phrnyng dira ra nuâc ngoài không vi mlic dIch thircing 
mti 

27 
CAp 'a  GiAy phép t chirc trin lam do Ca nhân nuàc ngoài to 
chtrc tti dja phircrng không vi milc dIch thircing mii 

28 
Thông báo t chrc trin lam do t chirc 6 dja phircing hoe Ca 
nhân t chirc ti dja phi.rcing không vi miic dIch thucing m.i 

29 
Thu titc cAp giAy phép t chüc biu din ngh thut, trmnh 
din thi trang cho cãc tO chic thuc dja phircing. 

Nghê thut biu 
diên 

30 
Thu tiic cAp giAy phép cho phép t chic, cá nhân Vit Nam 
thuc dja phucing ra nuâc ngoài bieu din ngh thut, trInh 
diên th?yi trang. 

31 
Thu ti1c cAp giây phép cho dOi tuçrng thuc dja phwng m?yi 
tôchirc, cá nhân nii6c ngoài vào biêu din nghê thu.t, trInh 
diên thai trang tai  dja phircing. 

32 
Thu tVc  cap giAy phép to chtc thi ngi.thi dçp, ngLthi rnãu 
trong phm vi dja phi.rcing. 
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33 
Thu tic cap giây phép phê duyt ni dung bàn ghi am, ghi 
hInh ca müa nhac, san khâu cho các to chirc thuc dja 
phi.rcing. 

34 
Thu tiic thông báo to chirc biu din ngh thu.t, trInh din 
th?i trang; thi ngu?ii dçp, ngi.thi mu 

35 
Thu tVc  chp thun dja dim dang cai vOng chung kt cuc 
thi ngui dçp, nguôi mu 

36 
Thu tiic c.p giy phép kinh doanh Karaoke (do Si Van hóa 
và The thao cap). 

Van hóa co Sâ 

37 Thu tVc  cap giây phép kinh doanh vu trtthng. 

Van hOa co s 

38 
ThU tc cong nh.n 'a  "Co quan dat  chun van hóa", "Dcm vi 
dat chuân van hóa", "Doanh nghip dat  chun van hóa". 
Thu tiic tip nhn h so thông báo san phrn quãng cáo trên 
bang quàn cáo, bang-rOn. 

40 
ThU tiic tiêp nhn thông báo t chrc doàn ngi.thi thirc hin 
quáng cáo. 

41 
Thu tiic cap Giây phép thành 1p Van phông dai  din cUa 
doanh nghip quãng cáo niiâc ngoài tai  Vit Nam. 

42 
ThU tijc cap s1ra di, b6 sung Giy phép thành l.p Van phOng 
dai  din cUa doanh nghip quãng cáo rnrrc ngoài tai  Vit 
Nam. 
ThU tic cap 'ai  Giây phép thành 1p Van phOng dai  din cUa 
doanh nghip quãng cáo rnrâc ngoài tai  Vit Nam. 

44 Dàng k) t chirc 1 hi 
45 Thông báo to chirc 1 hi 

46 
Thu tiic cap phép nhp khâu van hóa phrn khong nhrn miic 
dich kinh doanh thuc thâm quyên cUa S& Van hóa và The 
thao. 

Xut nhp khu 
van hoáphâm 

không nhäm miic 
dIch kinh doanh 

47 
ThU tiic giám djnh van hóa phm xut khu không nhm miic 
dich kinh doanh cUa cá nhân, to chrc dja phuong. 

48 
Thu tiic phê duyt ni dung tác ph.m tao  hInh, m thut Ung 
diing, tác phâm nhiêp ãnh nhp khâu 

49 
ThU t1ic phê duyt nOi  dung tác ph.m din ành nhp khu. 

50 
ThU tIc xác nhân danh mic san phm nghe nhmn cO ni dung 
vui choi giãi tn nhp khau. 

51 
Thu tiic dAng k hoat dng thr vin tu nhân có von sách ban 
dâutr2.000 bàn trâlên 

Thu vin 

52 
Thu tiic .cp Giy chüng nhn dang k hoat dng cUa co sâ 
ho trq nn nhan bao  Ic gia dInh (thâm quyên cUa UBND cap 
tinh). 

Gia dlnh 53 
Thu tiic cAp 'ai  GiAy chimg nhn dang k' hoat dng cUa c 
s hO tr nhân bao  1irc gia dInh (thâm quyên cua UBND 
cap tinh). 
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54 
Thu tiic dôi Giây ching nhn dang k hoat dng cüa cci sâ ho 
trçi nan  nhân bto 1irc gia dInh (thm quyên cüa UBND cap 
tinh). 

55 
Thu tiic cap Giây chrng nhn dang k hoat dng cüa c s& tu 
van ye phông, chong bao  1irc gia dInh (thm quyên cüa 
UBND câ tinh). 

56 
Thu tic cap lai  Giây chUng nhn dang k hoat dng cüa c 
so tu van ye phông, chông bao  hrc gia dInh (thâm quyên cña 
UBND cap tinh). 

57 
Thu t11c di Gi.y chtrng nhn dang k hoat dng cüa Ca sO tu 
van ye phông, chông bao  Iirc gia dInh (thâm quyên cüa 
UBND cap tinh). 

Gia dInh 

58 
Thu tiic cp Giy chirng nhn nghip vii ye chäm soc nan 
nhân bao  1rc gia dInh. 
Thu tiic cap Giây chtng nhn nghip vii tu van ye phông, 
chong bao  1c gia dmnh. 

60 
Thu tiic cp The nhân viên chäm soc nan  nhân  bao  1irc gia 
dInh. 

61 
Thu tiic cp lai  The nhân vien chäm soc nan  nhân  bao  lirc gia 
dInh. 

62 
Thu ti1c cp The nhân viên tu vAn phOng, chong bo 1irc gia 
dmnh. 

63 
Thu tiic cap lai The nhân viên tti van phông, chông bao  lirc 
gia dInh. 

64 

ThU ti1c cho phép to chirc triên khai sO diving vU khI quân 
diing, sUng san, vU khi the thao, vt 1iu nO, cong cii ho tr? 
con tinh nãng, tác dirng di.rçic sO dicing lam dao  cii. 

Quãn 1 sO diing 
vu khi, sUng san, 
vt 1iu no, cong 

cu trc 

65 
ThU tiic cAp giãy chOng nhn di diêu kin kinh doanh hoat 
dng the thao dôi vOi câu lac  b the thao chuyên nghip. 

The diic the thao 

66 
ThU tic cap giây chOng nhn dii diêu kin kinh doanh hoat 
dng the thao. 

67 
ThU tic cap 'ai  giAy chOng nhn dU diu kin kinh doanh hot 
dng th thao trong truOng hcTp thay di ni dung ghi trong 
giây chOng nhn 

68 
ThU tiic cAp lai  giAy churng nMn  dU diu kin kinh doanh hoat 
dng the thao trong trung hçip bj mat hotc hi.r hông 

69 
ThU tic cAp GiAy chirng nhn dU diu kin kinh doanh hoat 
dng the thao dôi vOi mon Billiards & Snooke 

70 
Thu tic cAp giAy chOng nhn dU diu kin kinh doanh hoat 
dng the thao dOi vOi mOn the diic the hInh. 

71 
Thu tiic cAp giAy chOng nhn dU diu kin kinh doanh hot 
dng the thao dôi vOi mon Mo tO nuOc tren biên. 
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72 
Thu tiic cap giây chirng nh.n dU dieu kin kinh doanh hott 
dng the thao dôi v6i mon vu dio giãi trI. 

73 
Thu tiic cp giy chirng nhan dü diu kin kinh doanh kinh 
doanh hot dng the thao di vâi mon Byi, Lan. 

74 
Thu ti1c cAp giAy chirng nhn dü diu kin kinh doanh hot 
dng the thao dôi v6i mon khiêu vU the thao. 

75 
Thu t11c cAp giAy chrng nhn dü diu kin kinh doanh hoit 
dng the thao dôi vâi mon vö cO truyên và vovinarn. 

Th due th thao 

76 
Thu tiic cAp giAy chfrng nhn dü diu kin kinh doanh hoit 
dng th thao dôi vâi mon quân v't. 

77 
Thu tiic cAp giAy chirng nhn dU diu kin kinh hot dng th 
thao dôi vi mon the die thâm m. 

78 
Thu tic cAp giAy chrng nhn di diu kin kinh doanh hoat 
dng the thao dôi vâi mon dU luçm và diêu bay dng cci. 

79 
Thu tVc  cAp giAy chüng nhn du diu kin kinh doanh hoat 
dng the thao dôi vài mOn quyên anh, 

80 
Thu ti1c cAp giAy chirng nhn dü diu kin kinh doanh hoat 
dng the thao dôi vài mon Taekwondo. 

81 
ThU tiic cAp giAy chirng nhn dU diu kin kinh doanh hoat 
dng the thao dôi vOi mon Ban sung the thao. 

82 
Thu tiic cAp giAy chrng nhn du diu kin kinh doanh hoat 
dng the thao dôi vOi mon Karatedo. 

83 
Thu tiic cAp giAy chirng nhn dU diu kin kinh doanh hott 
dng th thao dôi vOi mon Lan Su Rông. 

84 
ThU tVc  cAp giAy chrng nhan du diu kin kinh doanh hoat 
dng the thao dôi vâi mon Judo. 

85 
ThU t11c cAp giAy chUng nhn d diu kin kinh doanh hoat 
dng the thao dôi vâi mon Bong dá. 

86 
Thu tVc  cAp giAy chUng nhn di diu kin kinh doanh cUa 
doanh nghip kinh doanh hoat dng th thao to chUc hoat 
dng Bón bàn. 

87 
Thu tic cap giây chUng nhn dü diëu kin kinh doanh hoat 
dng the thao dôi vài mon Câu lông. 

88 
Thu tiic cAp giAy ehUng nhn dU diu kin kinh doanh hot 
dng the thao dôi vi mon Patin. 
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89 
ThU tiic dang cai to chrc Giäi thi du vô djch tl'rng mon the 
thao cUa tinh. 

90 
CAp giAy chirng nhn dU diu kin kinh doanh hoat dng th 
thao dôi vâi mon Yoga 

91 
CAp giAy chirng nhn dU diu kin kinh doanh hoat dng th 
thao dôi vOi mon Gofi 

Th dic th thao 

92 
CAp giAy ching nhn dU diu kin kinh doanh hoat dng th 
thao dôi vâi mon Ln biên the thao giãi trI 

93 
CAp giAy chirng nhn dU diu kin kinh doanh hot dng th 
thao dôi vâi mon Leo nUi the thao 

94 
CAp giAy ehüng nhn dU diu kin kinh doanh hott dng th 
thao dôi vài mon Bong rô 

CAp giAy ching nhan  dU diu kin kinh doanh hoat dng th 
thao d& vâi mon Bong nérn 

96 
CAp giAy ching nhn dU diêu kin kinh doanh hoat dng the 
thao doi v6i mon Wushu 

97 
Cap giây chmg nhan dU dieu kin kinh doanh hoat dng the 
thao dôi vOi mon Dau kiêm the thao 

98 
ThU tiic däng cai giái thi dAu, trn thi dAu do lien doàn th 
thao quOc gia hoc lien doàn the thao quOc tê to chirc ho.c 
däng cai to chi'rc 

99 
ThU tic dang cai giãi thi dAu, trn thi dAu th thao thành tIch 
cao khác do lien doàn th thao tinh, thành phô trirc thuc 
trung uoig t chüc 

18. Danh miic TTHC cUa S& Xây dirng : 41 TTHC 

ST'J Ten thu tlic hành chInh Linh virc 
1 ThU t11c thAm djnh dr ánIdir an diu chinh hoc thAm djnh 

thiêt kê cc sO/thit k ca sâ diêu chinh. 

Hoat dng xây 
dirng 

2 ThU tic thAm djnh Báo cáo kinh t - k thut/Báo cáo kinh t 
- k thut diêu chinh; thiêt k bàn ye thi công, dir toán xây 
drng/thi& k bàn ye thi công, dr toán xay dirng diu chinh 
cUa Báo cáo kinh tê - k thut 

3 ThU t%lc thAm djnh thi& k, dir toán xay dirng/ thi& k, dir 
toán xay dirng diéu chinh 

4 Cap giây phép xay dirng mth d& vOi cong trInh cAp I, II; 
cong trInh ton giáo; cOng trInh di tIch ljch sU - van hOa, ti.rng 
dài, tranh hoành tráng dirc xêp hang; cong trInh trên các 
tuyên, triic dr?ng phé chInh trong do thj; cong trinh thuOc dir 
an cO von dâu tu trirc tiêp mrOc ngoai (B-BXD-263400-TT) 
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dai, tranh hoành tráng duqc xp hang; cong trInh trên các 
tuyên, trtc du?ng phô chInh trong do thj; cong trInh thuc dir 
an có von dâu tu trirc tiêp niiâc ngoài (B-BXD-263400-TT) 

5 CAp giAy phép sira chüa, câi to di vth cOng trInh cAp I, II; 
cong trInh ton giáo; cong trInh di tIch Ijch sfr - van hóa, tucmg 
dài, trarih hoãnh tráng thrçc xép hang; cOng trinh trén các 
tuyên, triic &rxng phô chInh trong do thj; cOng trInh thuc dir 
an có vOn dâu tu tr1rc tiêp nuâc ngoài. 

6 Cap giAy phép si:ra chüa, cãi t?o  di vâi cOng trInh cap I, II; 
cOng trInh ton giáo; cOng trinh di tIch lich scr - van hOa, tucmg 
dài, tranh hoành tráng di.rçic xep hing; cong trInh trên các 
tuyên, true diRng phô chInh trong do thj; cOng trInh thuc dir 
an có vOn dâu tir trc tiêp nuâc ngoài. 

Hoat dng xây 
dirng 

7 Cap giây phép di d?yi dôi vâi cOng trmnh cap i, II; cOng trInh 
ton giáo; cOng trInh di tIch ljch sir - van hóa, tung dài, tranh 
hoành tráng duçic xep hang; cong trInh trên các tuyên, tr1ic 
di.ràng ph chInh trong do thj; cong trInh thuc dr an có von 
dâu tu trirc tié nuâc ngoài 

8 Diêu chinh giây phép xây dirng dôi vOi cong trInh cap i, II; 
cong trInh ton giáo; cong trInh di tIch ljch sir - van hóa, urçlng 
dài, tranh hoành tráng duçic xep hang; cong trInh trên các 
tuyên, triic du&ng phô chInh trong do thi;  cOng trInh thuOc d 
an có von dâu tu trirc tiêp nuâc noai 

9 Gia han  giAy phép xay dirng dôi vâi cong trInh cAp i, ii; 
cong trInh ton giáo; cOng trInh di tIch ljch sl'r - van hOa, tixcmg 
dài, tranh hoành tráng duçvc xêp hang; cOng trInh trên các 
tuyên, tri1c du?ing phô chInh trong do thj; cOng trInh thuc dir 
an có vOn dâu tu trrc tiêp nuOc ngoài 

10 CAp 'a  giây phép xây dirng di vâi cOng trInh cap i, II; cong 
trInh ton gião; cong trInh di tIch ljch si:r - van hOa, tuçing dài, 
tranh hoành tráng duqc xêp htng; cOng trInh trên các tuyên, 
tri1c dithng phO chInh trong dO thj; cong trinh thuc d an có 
von dâu tix trrc tiêp nuâc ngoài 

11 CAp giAy phép hoat dng xay dijng cho t chirc và cá nhân 
nuâc ngoâi hot dng xây dirng tai  Vit Nam thijc hin hçrp 
dông cüa dii an nhóm B, C. 

12 Diêu chinh giây phép hoat dng xây dirng cho to chtrc và Ca 
nhân nuâc ngoài hoat dng xây drng tai  Vit Nam thc hin 
hqp dOng cüa dir an nhóm B, C 

13 Chuyn dOi chirng ehi hành ngh hoat dng xây dirng hang 
II, III cUa cá nhân nuâc ngoài 

14 Cp chUng chi nãng Iirc hoat dng xay dvng hang II, hang III 
15 Cap 1a chirng chi näng 1c hoat dng xây dijng hang II, hang 

III 
16 Diu chinh, b sung chtrng chi näng 1irc hoat dng xây dirng 

hang II, hang III (v linh virc hoat dng và hang) 

17 CAp chng chi hãnh ngh hoat dng xay di,rng hang II, hang 
III 
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18 Cp nâng hang ching chi hành ngh hoat dng xây dirng cüa 
cá nhân hang II, hang III 

19 Diêu chinh, bô sung chüng chi hành nghê hoat dng xây 
dung cüa cá nhân hang II, hang III 

20 Cap 1a  chüng clii hành ngh hoat dng xây dirng cüa cá than 
hang II, III (dôi vâi trithng hçip bj thu hôi quy djnh tai  diem 
b, c, d Khoãn 2 Diêu 44a Nghj djnh so 100/2018/ND-CP: do 
giã mao  giây t trong ho so dê nghj cap chng chi hành nghê; 
cho thuê, cho mirqn, thuê, muçm hoc cho ngixOri khác sü 
diing chirng chi hành nghê; si'ra chta, tây xóa lam sai 1ch nOi 
dung chüng chi hành nghê) 

21 Cap 1a chirng clii hành nghê hot dng xay drng hang II, 
hang III (trithng hp chrng clii mat, hr hOng, hêt han) 

Hoat dng xây 
dirng 

22 CAp 'a  chcrng chi hành ngh hoat dng xay dung cüa Ca nhân 
hang II, h 
ng III do 1i cüa cci quan cap 

23 Kim tra cong tác nghim thu dua cong trinh vào si:r diing dôi 
vâi các cong trInh trén dja bàn thuc trách thim quãn I cüa 
Sâ Xây dirng, trr các cong trInh thuc thâm quyên kiêrn tra 
cUa Hi dong nghim thu Nhà nuâc các cong trInh xây dirng, 
cci quan chuyên mon ye xây dung tr%rc thuc B Xây dirng Va 
BO quãn 1 cong trInh. 

Chat luqng Cong 
trmnh xay dirng 

24 B thim giám djnh viên tu pháp xây dirng di vâi cá nhân 
khác không thuc thâm quyên cüa B Xây dirng. 

Giárn djnh tix 
pháp xay drng 

25 Dang k cOng b thông tin ngithi giám djnh tu pháp xây 
dirng theo vi.1 vic, t chirc giám djnh ti.r pháp xay dirng theo 
viii vic dôi vâi các Ca nhân, to chirc không thuOc  thâm quyên 
cüa B Xây di.mg, van phông giám djnh tu pháp xây dirng 
trên dja bàn duqc Uy ban nhân dan tinh cho phép hoat dng. 

26 Diu chinh, thay di thông tin cá nhân, t chirc giám djnh tu 
pháp xây drng dôi vài cá nhân, to ChÜC do Uy ban nhân dan 
cap tinh dã tiêp nhn dang k, cOng bô thông tin. 

27 Thu tiic cong th.n hng/công nhn lai  hang nhà chung cu 

Nhà 

28 Thu tiic Cong nhn dieu chinh hang  nhà chung cis 
29 Thu tiic gia han  sâ hu nhà ti Vit Nam cho Ca nhân, to 

chüc nuàc ngoài. 

30 Thu titc thông báo nhà a hInh thành trong tuong lai dñ diêu 
kin duçic ban, cho thuê mua. 

31 ThU tiic thông báo tha a hInh thành trong tuang lai dU diêu 
kin dixcyc ban, thuê mua. 

32 Chap thun chU trucmg dâu tu dir an xay dirng nhá thuc 
tham quyên cUa UBND cap tinh quy djnh tai  Khoàn 5 Diêu 9 
Nghj djnh sO 99/2015/ND-CP. 

33 Chap thun chU trtrong dâu tu dir an xày dirng thà a thuc 
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thm quyn UBND cp tinh quy djnh tai  Khoãn 6 Diêu 9 
Nghj dnh so 99/2015/ND-CP. 

34 Lira ch9n chü dâu tu dir an xây dimg  nhà a thucmg mai  quy 
djnh ti Khoãn 2 Diêu 18 Nghj djnh so 99/2015/ND-CP. 

35 Thuê nhà y cong vii thuc thm quyn quãn 1 cüa UBND 
tinh. 

36 Cho thuê, thuê mua nhà xã hi thuc sà hüu nhà nizâc. 
37 Cho thuê nhà a cü thuôc sO' hüu nhà nithc. 
38 Bàn nhà a cii thuôc sO' hiiu nhà rnxâc. 
39 CAp mâi chüng chi hành nghë môi giài bat dng san. 

Kinhdoanh bat 
d9ng san 

40 Thu tic cAp lai (cAp di) chirng chi hành ngh môi giài bAt 
dng san do bi mAt, bj rách, b chay, bj hüy hoai do thiên tai 
hoc 1 do bat khã kháng hoac cap Iai  chirng chi hành nghê 
môi giâi bat dng san do hêt h?n  (ho.c gân hêt han) 

41 Tip nh.n cong bé hqp quy san phAm, hang hóa vat lieu  xây 
dimg. 

Vt lieu xây drng. 

19. Danh muc TTHC cüa S& Y té: 173 TTHC 

STT Ten thu tiic hành chInh LTnh virc 

1 
CAp chung chi hành ngh khám benh,  chiia  benh  d& vOi 
nguO'i Viet Nam thuc thâm quyên ciia SO' Y tê 

Khám b@Th,  chiia 
beth 

2 

CAp 1aj  ching chi hành ngh khám benh,  chUa  benh  di vâi 
ngirO'i Viet Nam bj mat hoc hu hông hoac bj thu hôi chirng 
chi hành nghê theo quy djnh tai  diem a, b Khoân 1 Diêu 29 
Lust khárn benh,  chiia  berth  thuOc thâm quyên ciia SO' Y tê 
Cap 1i chi'rng chi hành nghe khám berth,  chiia  beth  dôi vâi 
nguO'i Viet Nam b thu hôi chO'ng chi hânh nghê theo quy 
djrth t?i  dim c, d, d, e và g Khoãn 1 Dieu 29 Lut khám 
beth, chiia  beth  thutc thârn quyên ciia SO' Y tê 

4 
Cap giây phép hoat dng dôi vOi berth  vien thu,c Sâ Y tê a 
ap dirng dôi vâi truO'ng hap khi thay dôi hInh thi'rc to chrc, 
chia tách, hap nhât, sap nhp 

5 CAp giAy phép hoat dng dôi vO'i tram xá, tr?m y tê cap xã 

6 
CAp giAy phép hoat dng di vOi co sO' khám beth,  chiia  beth 
thuc thAm quyên cüa SO' Y té khi thay dôi da diem 

7 
CAp giAy phép hoat dng di vài Co sO' khám berth,  chita  berth 
thuc thâm quyên ciia SO' Y tê khi thay dôi ten co sO' khám 
beth, chita  benh 

8 
CAp giAy phép hoat dng dôi v&i PhOng khám da khoa thuc 
thâm quyên cüa SO' Y té 

9 
CAp lai  giAy phép hoat dng dôi vâi co sO' khám berth,  chita 
beth thuOc thAm quyên cüa SO' Y tê do bj mat ho.c hu hông 
hoc bj thu hi do cap không dung thâm quyên 
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10 

Diêu chinh giây phép hott dng d6i vdi Ca s& khám bnh, 
chüa bnh khi thay dôi quy mô giu?mg bnh hoc ca câu to 
ehrc, nhãn sr hoe phm vi hot dng chuyên mon thuc 
thâmquyên cüaSdYtê 
Cp giây phép hoat dng d6i vdi Phông khãm chuyên khoa 
thuc thm quyên cüa Sd Y tê 

12 Cap giây phép hot dng dôi vdi Nhà H sinh thuOc  thâm 
quyên cüa Sd Y tê 

13 
Phê duyt 1n clAu danh miic k thut cüa các ca sd khám 
bnh, chüa bnh thue thâm quyên quân 1 cüa Sd Y tê 

Khám bnh, chüa 
bnh 

14 
Phê duyt b sung danh miic k thut cüa các ca s?r khám 
bnh, ehüa bnh thue thâm quyên quãn 1 cüa Sd Y tê 

Khám bnh, chia 
bflh 

15 
Cong b6 dU diu kin thirc hin khám si'rc khOe ca sd khám 
bnh, chüa bnh thuOc  thâm quyn ci1a Sd Y tê 

16 
Cho phép ngudi hành ngh duçic tip tiic hành nghê khám 
bnh, chüa bnh sau khi bj dInh chi hoat dng chuyên mOn 
thuc thâm quyên cüa Sd Y tê 

17 
Cho phép Ca sd khám bnh, chila bnh duçic tip t1ic hot 
dng khám bnh, chüa bnh sau khi bj dInh chi hott dng 
chuyên mon thuOc  thâm quyn cüa Sd Y tê 

18 
Cho phép cá nhán trong nude, nude ngoài to chüc khám 
bnh, chüa bnh nhân clao tai  Ca sd khám bnh, chüa bnh 
trirc thuc Sd Y to 

19 
Cho phép Doàn khám bnh, chtra bnh trong nude t6 chirc 
khám bnh, chtra bnh nhãn do tti ca sd khám bnh, chUa 
bnh trrc thuc Sd Y tê 

20 
Cho phép Doãn khám bnh, chüa bnh nude ngoài t6 chüc 
khám bnh, chtia bnh nhân dao tai Ca sd khám bnh, chiia 
bnhtrircthuc SdYtê 

21 
Cho phép dOi  khám bnh, cht1a bnh chü thp dO luu dng t 
chirc khám bnh, chüa bnh than dao tai cci sd khám bnh, 
chüa bnh tr,rc thuc Sd Y tO 

22 

Cap giây phép hot dung khám bnh, chüa bnh nhân do dôi 
vOi bnh vin thuc Sd Y tO, bnh vin tu nhân hoc thuOc 
các Bô khac (trr các bnh vin thuOc BO Quôc phong) và áp 
diing dôi vdi truOrng hçip khi thay dôi hmnh thrc to chi'rc, chia 
tách, hcp nhât, sap nhp 

23 
CAp giây phép hoat dng khám bnh, chüa bnh nhãn do dôi 
vdi PhOng khám cia khoa thuc thãm quyên cüa Sd Y tê 

24 
CAp giAy phép hoat dng khám bnh, chca bnh nhãn do di 
vdi Phông khám chuyOn khoa thuc thâm quyên cüa Sd Y tê 

25 
CAp giAy phép hot dng khám bnh, chtta bnh nhân do di 
vdi PhOng chan tn y hc cO truyOn thuc thâm quyên cüa Sd 
YtO 

26 
CAp giAy phép hoat dng khám bnh, chfta bnh than do d6i 
vdi Nhà H Sinh thuOc  thãm quyOn cüa Sd Y tê 
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27 
Cap giây phép hot dng khám bnh, chtra bnh nhân dto d& 
vâi phOng khám chân doán hmnh ãnh thuc thm quyên cüa 
Sâ Y tê 

28 Cp giy phép ho?t dng khám bnh, ch11a bnh nhân dao  dôi 
vâi phông xét nghim thuc thâm quyën cüa Sâ Y tê 

29 
Cp giây phép hot dng khám bênh, chüa bnh nhân do d6i 
vâi Co sâ djch vii tiêm (chIch), thay bang, dêm mach, do nhit 
d, do huyêt áp 

30 
Cp giy phép hoat dng khám bnh, cha bnh nhân do dôi 
vài Co sâ djch vi lam rang giã 

Khám bênh, chOa 
bênh 

31 
Cp giAy phép hot dng khám bnh, chtta bnh than do dôi 
vâi cci sâ djch vii chãm soc sirc khoé ti nhà 

32 
Ctp giy phép hoat dng khám bnh, chi:ta bnh nhân dao  di 
vâi cci so djch vi kInh thuôc 
Cp giây phép hoat dng khám bnh, chcra bnh nhân dio di 
vOi cci sO djch vi cap cü'u, h trq vn chuyn ngui bnh 
Cp giy phép hoit dng di khãm bnh, chüa bnh nhân dao 
vOi tram xá, tram y tê cap xã 

35 
Cp giy phép hott dng khám bnh, chUa bnh nhân dao  dôi 
vOi cci sO khám bnh, chra bnh thuc thâm quyén cüa SO Y 
tê khi thay dôi dja diem 

36 
Cap giây phép hoat dng khám bnh, chüa bnh nhân dao  dôi 
vOi cci sO khám bnh, ch[ra bnh thuOc thâm quyên cüa SO Y 
tê khi thay dôi ten cci sO khám chfta bnh 
Cap li giây phép hoat dng khárn bnh, chca bnh nhân dto 
dôi vOi cci sO khám bnh, chra bnh thuc thâm quyên cüa 
SO Y tê do bj mat hoc hii hông hotc giây phép bi thu hôi do 
ca không dung thâm quyên 

38 

Diêu chinh giây phép hoat dng khám bnh, chi:ta bnh nhân 
dao dôi vOi cci sO khám bnh, chUa bnh triTc thuc SO Y tê 
khi thay dôi quy mô girnmg bnh holtc cci câu to chirc hoc 
phm vi hoat dng chuyên mon. 
Cp Giy chrng nhn là lucing y cho các di tucmg quy djnh 
t?i Khoãn 1, Diêu 1, Thông Ut so 29/2015/TT-BYT 

40 
Cap Giy chfrng nhn là lucing y cho các dôi ftrçlng quy djnh 
tai Khoàn 4, Diêu 1, Thông tu so 29/20 15/TT-BYT 

41 
Cp giy chirngnhn là lucing ycho các d6i Urçing quy djnh 
tai Khoán 5, Diêu 1, Thông tu sO 29/2015/TT-BYT - 

42 
CAp giAy chthig nhn là lucing ycho các dM tucing quy djnh 
tai Khoãn 6, Diêu 1, Thông tu sO 29/2015/TT-BYT 
CAp lai  GiAy chirng nhn là lucing y thuc thAm quyn cña SO 
Ytê 
Thu tVc  cho phép áp ding thI dim k thuat mOi, phucing 
pháp m6i trong khám bnh, chUa bnh dôi vOi k thut mOi, 
phucing phap mOi quy djnh tai  Khoán 3, Diéu 2 Thông Ut so 
07/201 5/TT-BYT thuc thârn quyên quãn l2 cüa SO Y té 
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45 
Thu tic cho phép áp diing chInh thüc k thuat mâi, phuang 
pháp md trong khárn bnh, chcta bénh dôi vài k5 thut mdi, 
phucvng pháp mOi quy thuc thâm quyën quãn 1 cüa So Y tê 

46 
Cp giy xác nh.n ni dung quãng cáo djch vii khám bnh, 
chüa bnh thuc thârn quyên cüa SO Y tê 

47 
Cp lai giây xác nh@n ni dung quãng cáo djch vii khám 
bnh, chita bnh thuc thârn quyen cüa SO Y tê trong tnr?mg 
hçipbjrnâthotchuhông 

48 

Cap 'ai  giây xác nhn ni dung quãng cáo djch vi khám 
beth, chüa bnh thuc thâm quyén cOa SO Y tê khi cO thay 
di v ten, dja chi cUa to chic, cá nhàn chju trách nhiem va 
không thay dôi nOi  dung quãng cáo 

Kham benh, chixa 
bênh 

49 
Cp b sung pham vi hoat dông chuyên mon trong chirng chi 

, , 
hanh nghe thu9c tharn quyen cua Sa Y te 

50 
Cp thay dëi phim vi hoit dng chuyên mon trong chOng chi 
hành nghê khám benh,  chtra  benh  thuc thâm quyên cña SO Y 
tê 

51 
Cap giy phép hott dng dôi vOi ca sO khám benh,  chüa  benh 
khi thay dôi nguOi chju trách nhiem chuyên mon cüa Co sO 
khám benh,  chüa  benh  thuc thm quyn cüa SO Y tê 

52 
Cap diêu chinh chOng chi hành nghe khám benh,  chüa  benh 
trong trix?Yng hcip dê nghj thay di h9 và ten, ngày tháng näm 
sinh thuc thâm quyên cOa SO Y tê 
Cp giy phép hoat dng di vOi co sO djch vit y th thuc 
thâm quyên cüa SO Y tê 
Ctp giy chrng nhn nguOi sO hthi bài thuc gia truyn thuc 
thâm quyên cOa SO Y tê 

55 
Cp iai  giy chi.irng nhn nguOi sO htru bài thuc gia truyên và 
phixang pháp chtta benh  gia truyên thuc thâm quyên cUa SO 
Ytê 

56 
Cap ChOng chi hành nghê dtrçxc theo hInh thOc xét ho so 
trong tnrOng hçip CCHND bj ghi sai do 1i cüa co quan cap 
CCHND 

Duc pham, my 
pham 

Diu chinh ni dung ChOng chi hành ngh duqc theo hInh 
thirc xét ho so 

58 

Diu chinh Giy chmg nhn dO diu kien  kinh doanh dixçic 
thuc thâm quyên cOa SO Y té (Ca sO ban buôn thuôc, 
nguyen lieu lam thuoc; Ca sO ban lé thuOc bao gôm nhà 
thu&, quty thuc, tO thuôc tr?m y t xã, co sO chuyên ban lé 
duçic lieu,  thuc duc lieu, thuc c truyn) 

59 Thông báo hott dng ban lé thuôc luu dng 

60 

Cho phép hOy thuc gay nghin, thuc huOng thn, thuc tin 
chat, nguyen lieu  lam thuôc là duc chat gay nghin, duc 
chat huOng than, tién chat dOng lain thuOc thuc thâm quyên 
Soyte 

61 
Cho phép ban lé thuôc thuOc  Danh mic thuôc hn chê ban lé 
dôi vOi co sO chua duçc cap Giây chOng nhn dO diêu kien 
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62 
Cho phép ban lé thuc thuc Danh mic thu6c hin chê ban lé 
dôi vâi Co s& dã duçic cap Giây chüng nhn dU diêu kiin kinh 
doanh dt.rçic 

63 
Cip giy xác nhn ni dung thông tin thuc theo hInh thüc 
hi thão giOi thiu thuôc 

64 

Cp Chirng chi hành ngh ducxc (bao gm Ca tr1xng hcp cp 
Chrng chi hành nghe disçic nht.rng Chi:rng chi hành nghê dixçc 
bj thu hôi theo quy djnh tui các khoãn 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 Diêu 28 cüa Lust  ducic) theo hInh thirc xét ho so 

65 
Cp 1i Chfrng chi hành ngh duçic theo hinh thirc xét h so 
(tris&ng hçrp bj his hông hotc bj mat) 

Duçic phâm, m 
phâm 

66 

Cap lan dtu và cap Giây chtrng nhn dü diu kin kinh doanh 
duçic dôi vài tru&ng hçip bj thuhôi Giây ching nhan dü diêu 
kin kinh doanh dirqc thuc thâm quyên cüa S Y té (Cosô 
ban buôn thuôc, nguyen lieu lam thuôc; Co sâ ban lé thuôc 
bao gm nhà thuc, quty thuc, th thuc tram y t xã, cci so 
chuyên bàn lé disçxc lieu, thuôc duçic lieu, thuôc Co truyên) 

67 

Cap Giy chi'rng nhn dü diêu kiin kinh doanh duçc cho co 
sO thay dôi loai hInh kinh doanh duçxc ho.c thay dôi pham vi 
kinh doanh duçic cO lam thay dôi Diêu kin kinh doanh; thay 
dôi dja Diem kinh doanh duçic thuc thâm quyên cüa SO Y tê 
(Co sO ban buôn thuôc, nguyen 1iu lam thuôc; Co sO ban lé 
thuôc bao gôm nhà thuôc, quay thuôc, tü thuôc tram y tê xä, 
co sO chuyên bàn lé duqc lieu, thuôc disgc lieu, thuôc cô 
truyen) 

68 

Cap lai  Giy chirng nhn dU diu kin kinh doanh dtrçic thuOc 
thâm quyên cüa SO Y tê (Ca sO bàn buôn thuoc, nguyen lieu 
làmthuôc; Ca sO bàn lêthuôc bao gôm nhà thuôc, quay 
thuôc, tü thuôc tram y té xä, Ca sO chuyên ban lé dtrc lieu, 
thuôc duqc lieu, thuôc cô truyên) 

69 
Cho phep mua thuc gay nghin, thuc huOng than, thuôc 
tiên chat thuc thâm quyên cüa SO Y tê 

70 

Ctp phép nhtp khAu thuc thuc hành l cá nhân cüa to chirc, 
cá nhân nhp cânh gOi theo vn tãi don, hang hóa mang theo 
ngu&i cüa to chic, Ca nhân nhp cành dé diêu trj bnh cho 
bàn than ngithi nhIp cãnh 

71 

C.p phép xuât khâu thuôc phái kiêrn soát dc bit thuc hãnh 
l cá nhân cüa to chüc, cá nhân xuât cánh gCri theo vn tãi 
don, hang hóa mang theo ngLthi cüa tO chüc, cá nhân xuât 
cânh dê diêu trj bnh cho ban than ngisOi xuât cãnh và không 
phâi là nguyen lieu lam thuôc phãi kiêm soát dac  bit 

72 Kê khai lai giá thuôc san xuât trong nuOc 

73 Cp Gity chüng nhn dü diu kin san xut m phm 
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74 Cp laj Giy chi'rng nhn dU diu kin san xut m phAm 

75 Diu chinh Giy chirng nhan dü diu kiin san xu.t m phAm 

76 Cp giy xác nhn ni dung quitng cáo m phm 

CAp 1ti giAy xác nhn ni dung quitng cáo m phArn trong 
trixng hqp bj mat hoc bj hix hông 

78 
CAp lai giây xitc nhn ni dung quitng cáo m phitm trong 
trumg hçp giây xác nhtn ni dung quitng cáo hét hiu 1irc tai 
khoãn 2 diu 21 Thông ttr so 09/201 5/TT-BYT 

Duoc phAm rn 
piiAm '  

79 
Cap 'a  giây xác nhan ni dung quáng cáo m phârn khi có 
thay dôi ye ten, dja chi cüa to chirc, cIt nhân chju trách nhim 
và không thay dôi ni dung quitng cáo 

Duoc pham, my 

p 

80 Dánh giá dáp üng Thirc hành t& cci sâ ban lé thuc 

81 Dánh giá duy tn dáp lrng thire hành t6t cci sâ ban lé thu6c 

82 
Dánh gut dáp 1mg Thirc hành t& phân phi thuc, nguyen 
1iu lam thuôc 

83 
Dánh gut duy tn dáp 1mg thiic hành tt phitn phói thuc, 
nguyen 1iu lam thuôc 

84 
Tnt lai Chlmg chi htnh ngh duc cho cit nhân dang k hành 
nghê duoc trithng hcip ca sm kinh doanh dê nghi 

85 
Tra lal  Chirng chi hanh nghe duccc cho ca nhan dang ky hanh 
nghe duqc trithng hçp cit nhitn dcm phucing dé nghj 

86 
CAp giAy chlmng nhn dü diu kin kinh doanh thuc cho co 
sc ban buôn duçc 1iu 

87 
Gia han  giAy chimng nh.n dli diu kin kinh doanh thuc cho 
Co s ban buôn duqc 1iu 

88 
B sung phm vi kinh doanh trong giAy chlmng nhn dü diu 
kiên kinh doanh thuôc cho co s& ban buôn duqc 1iu 

89 
CAp 'a  giAy chlmng nhn dñ diu kiên kinh doanh thuôc cho 
co sô ban buôn duçmc 1iu 

90 
CAp giAy chlrng nhn dü diu kin kinh doanh thuc cho Co 
sâ ban lé duçxc lieu 

91 
Gia han  giAy chlmng nhn dü diu kin kinh doanh thuôc cho 
cosâbán1édixçmcliu 

92 
B sung phm vi kinh doanh trong giAy chlrng nhn dü diéu 
kién kinh doanh thuôc cho co sO' ban lé duçc lieu 
CAp 'ai  giAy chlrng nhn dü diu kin kinh doanh thuôc cho 
co sO' ban lé dizoc lieu 
Däng k thu& gia cong cilia thuc dä có s dang k) liru hành 
tti Vit Narn (thuôc thuc danh miic thuôc san xuât trong 
nuâc np ho so dang k tai  SO' Y tê dja phi.rcmng quy djnh t?i 
Phii Iiic V-Thông tu 22/2009/TT-BYT) 
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Dang k3 thuôc gia cong cüa thuôc chua CO so däng k km 
hãnh tai Viêt Narn (thuôc thuc danh muc thuôc san xuât 
trong nuâc np ho si dang k ti Si Y tê dja phtrnng quy 
djnh tai Phv 1ic V-Thông tu 22/2009/TT-BYT) 

96 
DAng k 1ui thuôc gia cong (thuôc thuc danh m11c thuôc san 
xuât trong nuàc np ho sa dang k ti S& Y tê da phucrng 
quy djnh ti Phu hic V-Thông tu 22/2009/TT-BYT) 

97 Cong b ca s& kinh doanh cO t cht1rc k thuc 

98 
Dánh giá dáp frng Thc hành tot c so ban lé kinh doanh 
thuôc gay nghin, thuôc hi.rOng than, thuôc cO chira tiên chat, 
thuôc phong x 

Duoc phám, m 
phAm 

99 

Dánh giá dáp 1rng Thirc hành tot dôi vOi Co sO ban lê thuôc cO 
kinh doanh thuôc dtngphôi hqp có chira di.rçvc chat gay 
nghin, thuôc dng phôi hçip có chra duçc chat huOng than, 
thuôc dng phôi hcp có chtra tiên chat thuôc dec,  nguyen 1iu 
dOe lam thuôc; thuôc, duçc chat trong danh miic thuôc, duc 
chat thuOc  danh m11c chat bj cam sO d11ng trong mOt so ngânh, 
linh vuc 

100 
Dánh giá duy trI dáp Ong Thirc hành tot ban lé thuôc dôi vOi 
c sO có kinh doanh thuôc chat gay nghin, thuôc huOng 
than, thuôc có chOa tiên chat 

101 

Dáth giá duy trI dáp Ong Thirc hành tot dôi vOi co sO có kinh 
doanh thuôc ding phôi hcp Co chOa duçic chat gay nghin, 
thuôc dng phôi hçTp cO chi:ra duçc chat huOng than, thuôc 
dang phôi hqp có chiia tiên chat; thuôc dOc,  nguyen 1iu dOe 
lam thuOc; thuôc, dixçxc chat trong danh miic thuOc, duçc chat 
thuOc danh mvc  chat bj cam sO dung trong mOt so ngành, linh 
virc 

102 
Kiêm soát thay dôi khi cO thay dôi thuOc mOt trong các 
truOng hccp quy djnh ti các diem c và d Khoán 1 Diêu 11 
Thông tu 02/201 8/TT-BYT 

103 
Dánh giá dáp 0mg Thirc hành tOt dôi vOi Ca sO ban buOn 
thuOc, nguyen 1iu lam thuôc cO kinh doanh thuôc gay 
nghin, thuôc huOng than, thuôc có chOa tiên chat 

104 

Dánh giá dáp 0mg Thirc hành t& dôi vOi Ca sO ban buôn 
thuôc cO kinh doanh thuôc dng phôi hçp cO chOa duçc chat 
gay nghin, thuôc dng phôi hp cO ch0a dugc chat huOng 
than, thuôc dng phOi hqp có chOa tiên chat; thuôc dOe, 
nguyen lieu dOe lam thuôc; thuôc, di.rc chat trong danh mic 
thuôc, duc chat thuOc danh rniic chat bi cam sO dung trong 
mOt so ngAnh, linh vc 

105 
Dánh giá dáp Ong Thirc hành tot phân phôi thuôc, nguyen 
1iu lam thuOe dôi vOi ca sO kinh doanh không vi rniic dIch 
thuang mi 

106 
Dánh giá dáp Ong Th?c hành t& co sO phan phOi thuôc, 
nguyen 1iu lam thuôc gay nghin, thuôc huOng than, thuôc 
cO chOa tiên chat không vi mvc  dich thuang mi. 
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107 

Dánh giá dáp iirng Thirc hành t& di vài ca sâ phân phôi 
thuôc dng phôi hcip có chi'ra dirçic chat gay nghin, thuôc 
dng phôi hqp có chira duçvc chat huàng than, thuôc dng 
phôi hçxp cO chi:ra tiên chat; thuôc dec,  nguyen 1iu dc lam 
thuôc; thuôc, drc Chat trong danh miic thuôc, dLrçYc chat 
thutc danh mic chat bj cam s1r diing trong mt so ngành, linh 
vrc, không vi miic dIch thucing mti 

108 
Danh gia duy tn clap irng Thixc hanh tot dôi vcn c sphân 
phoi thuoc, nguyen 1iu lam thuoc co kinh doanh thuoc gay 
nghin, thuôc huàng than, thuôc có chira tiên chat 

Ducc phâm, m 
phm 

109 

Dánh giá duy trI clap rng TIme hành tt di âi c si có kinh 
doanh thuôc dng phôi hçxp có chira diiçic chat gay nghin, 
thuôc dng phôi hqp có chira duçc chat huâng than, thuôc 
dng phi hçip cO chira tiên chat; thuôc dec,  nguyen lieu dOe 
lam thuoc; thuôc, duçic chat trong danh miic thuôc, duqc chat 
thuOc danh rnic chat bj cam scr diing trong mOt so nganh, linh 
we. 

D!xac phm, m5 
phm 

120 
Kim soát thay di khi cO thay di thuOc mOt  trong cac 
tri1xng hçip quy dnh tti các diem d, d và e Khoàn 1 Diêu 11 
Thông tu 03/201 8/TT-BYT 

121 
CAp s tip nhn Phiu COng b san phAm san xuât trong 
nuâc 

122 
CAp GiAy chrng nhn dii diu kin kinh doanh diiçic cho ca 
si kinh doanh thuôc phái kiêm soát d.c bit thuOc thâm 
quyên ciia S& Y té 

123 Cong b dii diu kin san xuAt trang thit bj y t 

Trang thiEt bi y 

124 
Cong b6 tiêu chuAn áp ding di vth trang thi& bj y tê thuOc 
lOai A 

125 
Cong b dii diu kin mua ban trang thit bj y t thuOc 1°aj B, 
C,D 

126 
Diu chinh thông tin trong h s cong b dii diu kiin san 
xuât trang thiêt bj y tê 

127 
Diu chinh thông tin trong h sa cong b dii diu kin mua 
ban trang thiêt bj y tê loai B, C, D 

128 
D nghj b6 nhim giám djnh viên pháp y và giám djnh vien 
pháp y tarn than thuOc  thârn quyên ciia Sâ Y tê 

T chcrc, can bO 129 
D nghj min nhim giárn djnh viên pháp y và giám djnh viên 
pháp y tam than thuOc  thâm quyên ciia S Y tê 

130 

Cong b dáp irng yêu cAu là cci sâ thirc hành trong dào tao 
khôi ngành sirc khOe dOi vâi các ca sâ khám, chi1ta bnh 
thuOc Sâ Y t và ci sâ khám bnh, chUa bnh tu nhan trên 
dja bàn tinh, thành phô 

131 
CAp giAy chrng nhn bj phoi nhim vài HIV do tai nan  ru ro 
nghénghip 

132 
CAp giAy chtrng nhn bi nhim HIV do tai nan  ru ro ngh 
nghip 
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Ythdrphong 133 
Cong b6 c s& xét nghim dat  tiêu chun an toàn sinh h9c cap 
I,câpll 

134 
Cong b6 c sti dü diu kin tiêm chüng 

135 
Xác djnh truông hçip duqc bi thuing do xãy ra tai bin trong 
tiêm chüng 

136 

CAp giAy phép 4n chuyn hang nguy him là hóa chAt, ch 
phâm diet  con tràng, diet khuãn dung trong lTnh we gia diving 
và yté bang phuang tin giao thông co giâi du&ng bO 

137 
Cong b6 dii diu kin huAn luyn cAp chtrng clii ehirng nh.n 
ye ytê lao dng dôi vài cc sr y tê thuc thâm quyên S Y tê 

Y t du phOng 

138 
Cong b dü diu kin thi1rc hin hoat dOng  quan trAc môi 
tnthng lao dng thue thâm quyên cua S Y te 

139 
CAp mâi giAy chng nhn dü diu kin xét nghim kh&ng 
djnh các tnthng hqp HIV duxmg tInh 

140 
Diu ehinh giAy chrng nhn dü diu kin xét nghim khng 
djnli các truYng hçrp HIV ducing tinh 

141 

DAng k tham gia diu trj nghin chAt dng thuc phin d6i 
vâi ngthi nghin chat dung thuôc phin dang Cu trü tai  cong 
dông 

142 
CAp the nhân viên tip cn cong  dng 

143 
CAp 1a  the nhân viên tip cn cong  dng 

144 
CAp giAy chrng nh.n mAc bnh, ttt, dj tat, dj dng, dj tt có 
lien quan den phcii nhim vâi chat dc hóa h9c 

Giám djnh y khoa 

145 

Khám giám djnh y khoa ln du d6i vâi ngui hoat dQng 
kháng chiên bj phcri nhim vth chat dc hóa hçc quy djnh t?i 
Diêu 38 Nghj djnh so 3 1/20131ND-CP ngAy 09 tháng 4 näm 
2013 cUa ChInh phü quy djnh chi tiêt, huàng dan thi hãnh 
meit so diêu cilia Pháp lnh uu dAi nguñ có cong vói each 
mang 

146 

Khám giám djnh y khoa d6i vâi con dé cilia ngu?i hoat dng 
kháng chiên bj phoi nhim vài chat dc hóa h9c quy djnh t?i 
Diêu 38 Nghj djnh so 3 1/2013/ND-CP ngày 09/4/2013 cilia 
ChInh phü quy djnh chi tiêt, hi.ràng dn thi hành mOt so diOu 
cilia Pháp lnh uu däi ngtthi eó cong vâi cách mang 

147 

Khám giám djnh thucing tt ln dAu do Trung tam giám djnh 
y khoa tinh, thành ph6 hoc Trung tam giám djnh y khoa 
thuOc  B Giao thôn vn tãi thrc hin 

148 

Khám giám djnh dOi vài trumg hqp dà duqc xác djnh t I 
tm thii do Trung tam giám djnh y khoa tinh, thành phô thrc 
hin 

149 
Khám giám djnh d6i vâi trithng hp b sung vet thung do 
Trung tam giám djnh y khoa tinh, thãnh phô thre hin 

150 
Khám giám djnh d6i vâi trrnmg hqp vt thuung con sot do 
Trung tam giám djnh y khoa tinh, thãnh phô th%rc hin 
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151 
Khám giám ctjnh d6i vâi trtrong hçip v& thucing tái phát do 
Trung tam giám djnh y khoa tinh, thãnh phô thirc hin 

152 

Khám giam djnh d xác djnh lao dng nü không dU si'rc khóe 
dê chm soc con sau khi sinh hoäc sau khi nhn con do nh0 
nguOi mang thai hO hoc phài nghi duong thai 

153 
Khám giám djnh d &rqc htrâng bão him x hOi mOt 1mn 

154 
Giám djnh thuang tt 1.n du do tai nn lao dng 

Giám djnh y khoa 

155 
Khárn giám djnh 1n du do bnh ngh nghip 

156 
Khám giám djnh d thc hin ch dO huu trI d6i vài ngithi 
lao dng 

157 
Khám giam djnh d th?c hin ch dO tir tut 

158 
Khám giám djnh 1aj  d6i vâi tru?mg hqp tái phát thn thrcmg 
do tai n?nlao  dng 

159 
Khám giám djnh lai  bnh ngh nghip tái phát 

1 Khám giám djnh tng hçp 

161 

Kham giám djnh müc dQ khuyet tat  dôi vth tru&ng hçip Hçn 
dông xãc djnh müc dO khuyêt tt không disa ra duçvc kêt 1un 
ye mirc dO khuyét tt 

162 

Khám giám djnh mi'rc dO khuy& tt di vâi truYng hçip nguYi 
khuyêt tt không dông vài két lun cüa HOi  dông xác djnh 
mrc dO khuyêt tt 

163 

Khám giám djnh mt'rc do khuy& tt d6i vâi tru?ing hçip dai 
din hqp pháp eüa ngui khuyêt tt không dông vâi két 
lun cüa HOi  dong xác djnh müc dO khuyêt tat. 

164 

Khám giám djnh d6i vài trumg hcp ngu?ii khuy& tt cO bang 
chirng xác th%rc ye vic xác djnh mi'Ic dO khuyêt tt cüa HOi 
dông xác djnh mirc dO khuyêt t.t không khách quan, không 
chIrihxác. 

165 

Khám giám djnh d6i vài trixOrng hçrp dai  din hçip pháp cüa 
nguii khuyêt tt có bang chrng xác thrc ye vic xac djnh 
müc dO khuyét tt cüa HOi dong xác djnh mire dO khuyêt t.t 
không kháeh quan, không ehInh xác. 

166 

Khãm giám djnh phüc quyt mirc dO khuyt tt di vài 
trix&ng hçTp ngu&i khuyêt tt không dông vâi kêt lun cUa 
HOi dông Giám djnh y khoa da ban hãnh Biên ban khám giám 
flnh. 

167 

Khám giám djnh phüc quyt mire dO khuyt t.t di vâi 
tnr?mg hqp dai  din nguii khuyêt tt (cá nhãn, cd quan, to 
chirc) khOng dông vâi két 1un cUa HOi  dông Giám djnh y 
khoa dä ban hành Biên bàn khám giám djnh. 
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168 

Dang k3' ban cong bô san phârn nhp khâu doi vOi thirc phârn 
dinh dng y h9c, thrc phâm dñng cho chê di an dc bit, 
san phâm dinh duOn dung cho tré den 36 tháng tuôi V sinh an toàn 

thirc phârn vã dinh 
d.rng 

169 

Dang k ban cOng bô san phAm san xut trong nilâc di vài 
thc phâm dinh dixOng y hçc, thirc phm dung cho chê d an 
dc bit, san phâm dinh diiing dung cho tré den 36 tháng tuôi 

170 

Dãng k ni dung quãng cáo di vâi san phrn dinh drOng y 
h9c, thirc phâm dung cho chê d an dc bit, san phâm dinh 
throng dung cho tré den 36 tháng tuôi 

171 

Cap giây chirng nhn ci s& dü diu kin an toàn thirc phm 
dôi vói cci s0 san xuat thirc phâm, kinh doanh djch vii an 
uông thuc thâm quyên cUa Uy ban nhân dan cap tinh 

V sinh an toàn 
thirc phâm và dinh 

during 

172 
Cp 1ii giiy chirng sinh di vOi truong hçp bj nh.m 1n khi 
ghi chép giây chüng sinh Dan so - Kê hoach 

hOa gia dInh 
173 

Cp 1?i  giAy chüng sinh di vôi tnthng hcip bj mt hoäc hr 
hông 

20. Danh muc TTHC cüa Thanh tra tInh: 04 TTHC 

STT Ten thu tue hành chInh Linh vu'c 

1 Thu tVc  giãi quyt khiu ni 1n du tii cp tinh Khiêu ni, to cáo 

2 Thñ tic giái quy& khiu nai  1n hai tai  cp tinh 

3 ThU tiic giái quyêt tO cáo ti cap tinh 

4 ThU tuc xir 1 dcm tai cp tmnh 
giái quyét khiêu 

nn, to cao 
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