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 PHẦN I: VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 
 

 

04-06-2020 Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND Quy định giá thóc để 

tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hoà 

Bình 

 

04-06-2020 Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND Quy định thời hạn gửi 

và thẩm định báo cáo quyết định ngân sách của các đơn vị 

dự toán trên địa bần tỉnh Hoà Bình 

 

16-06-2020 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định về 

hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và 
 



bản đồ trên địa bàn tỉnh Hoà Bình 

  

PHẦN II: VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 

 

08-05-2020 Quyết định số 1033/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy  

trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 

Cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ 

ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Hoà Bình. 

 

13-05-2020 Quyết định số 1077/QĐ-UBND Về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính mới ban hành thực hiện các chính 

sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-

19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình. 

 

14-05-2020 Quyết đinh số 1082/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh 

khoanh định khu vực hoạt động khoáng sản, khu vực tạm 

thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hoà 

Bình. 

 

08-06-2020 Quyết định số 1264/QĐ-UBND Về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực khí tượng thuỷ van thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình 

 

09-06-2020 Quyết định số 1269/QĐ-UBND Về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đầu 
 



tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Hoà Bình 

18-06-2020 Quyết định số 1381/QĐ-UBND Về việc công bố Danh 

mục thủ tục hành chính  mới ban hành lĩnh vực phòng, 

chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHẦN I: VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:08/2020/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 04 tháng 6  năm 2020 

           

         

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp  

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10 tháng 7 năm 1993; 

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 89/TC-TCT ngày 09 tháng 11 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 74/CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hòa Bình tại Tờ trình số  

2619/TTr-CT ngày 08 tháng 5 năm 2020. 



                                                 QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình là 7.500 đồng/kg (Bảy nghìn, năm trăm đồng một kilôgam). 

Điều 2.  

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2020.  

2. Giao Cục Thuế tỉnh Hòa Bình hướng dẫn Chi cục Thuế khu vực các huyện, 

thành phố; các tổ chức, các nhân có liên quan triển khai, thực hiện tính thuế sử 

dụng đất nông nghiệp, thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, thủ trưởng 

các Ban, Ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Các 

tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

     

  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN     

CHỦ TỊCH 

   

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Khánh       

 

 

 



UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH HOÀ BÌNH          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                               

Số:  09 /2020/QĐ-UBND                    Hoà Bình, ngày  04  tháng  6   năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH   

Quy định thời hạn gửi và thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách  

của các đơn vị dự toán trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị 

định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toàn hành chính, sự nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết 

toán năm; 



Căn cứ Nghị quyết số 93/2018/NQ-HĐND ngày 04 tháng 6 năm 2018 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định thời gian Ủy ban nhân dân các cấp gửi 

báo cáo đến các Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, 

Hội đồng nhân dân cùng cấp; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, 

cấp xã và quy định các biểu mẫu có liên quan; 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 219/TTr-STC ngày 02 tháng 6  

năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh.  

Quyết định này quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm và 

thời gian thẩm định quyết toán ngân sách năm áp dụng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

2. Đối tượng áp dụng. 

a) Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị 

sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức 

xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác có sử dụng ngân sách nhà nước. 

b) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến ngân sách nhà nước. 

Điều 2: Thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị dự 

toán trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

1. Đơn vị dự toán cấp I không có đơn vị dự toán trực thuộc gửi về cơ quan 

tài chính cùng cấp trước ngày 15 tháng 3 năm sau của năm báo cáo. Thời hạn gửi 

báo cáo quyết toán của đơn vị dự toán cấp II, III do đơn vị dự toán cấp I quy định 

nhưng phải bảo đảm thời hạn để đơn vị dự toán cấp I gửi báo cáo quyết toán đến 

cơ quan tài chính theo quy định. 

2. Đơn vị dự toán cấp I có đơn vị dự toán trực thuộc gửi về cơ quan tài chính 

cùng cấp trước ngày 30 tháng 3 năm sau của năm báo cáo.  

Điều 3: Thời gian xét duyệt, thẩm đinh quyết toán ngân sách năm 



1. Thời gian xét duyệt ngân sách năm. 

a) Đơn vị dự toán cấp trên xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết 

toán ngân sách năm của đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc trong thời gian 20 ngày 

kể từ ngày nhận báo cáo quyết toán ngân sách năm. 

b) Cơ quan tài chính xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán 

ngân sách năm đối với trường hợp đơn vị dự toán cấp I cùng cấp đồng thời là đơn 

vị sử dụng ngân sách trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận báo cáo quyết toán 

ngân sách năm. 

2. Thời gian thẩm định ngân sách năm. 

Cơ quan tài chính thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán ngân 

sách năm đối với ngân sách cấp dưới và các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách 

cấp mình (trừ trường hợp đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị sử dụng ngân 

sách) trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận báo cáo quyết toán ngân sách năm. 

Điều 3: Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2020. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Thủ trưởng 

các Ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ 

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

  

 
 

 

        TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

    CHỦ TỊCH 

   

 

 

 

Bùi Văn Khánh       

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Số: 10 /2020/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Hòa Bình, ngày  16 tháng 6 năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm  

đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; 

Căn cứ Thông tư số số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị 

định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-

CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định 



quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa 

hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 

1:1000, 1:2000, 1:5000;  

Căn cứ Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về công tác giám sát, kiểm tra, 

thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai;  

Căn cứ Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm 

thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; 

Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BTNMT ngày 08 tháng 11 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu 

bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

256/TTr-STNMT ngày 07 tháng 5 năm 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hoạt động đo đạc 

và bản đồ, sử dụng dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và thay 

thế Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quy định về quản lý hoạt động đo đạc, bản đồ trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ 

trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Khánh 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÕA BÌNH 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

QUY ĐỊNH 

Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm  

đo đạc, bản đồ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10 /2020/QĐ-UBND 

ngày  16  tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tƣợng áp dụng 

1. Quy định này quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ; sử dụng dữ liệu, 

sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

2. Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động 

đo đạc và bản đồ, khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc, bản đồ 

thuộc địa bàn tỉnh Hòa Bình; các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài sử 

dụng các sản phẩm đo đạc và bản đồ làm tài liệu, hồ sơ khi giải quyết các thủ tục 

hành chính. 

3. Quy định này không áp dụng đối với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân hoạt động đo đạc, bản đồ nhằm mục đích phục vụ quốc phòng - an ninh 

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Bản đồ hiện trạng là bản đồ chuyên đề, phản ánh hiện trạng sử dụng đất 



tại thời điểm đo đạc, thể hiện cả nội dung địa chính và các yếu tố địa hình. 

Bản đồ hiện trạng nhằm phục vụ cho các mục đích: cấp chỉ giới quy hoạch, 

lập quy hoạch tổng mặt bằng, quy hoạch đô thị và nông thôn, cung cấp thông tin 

quy hoạch, công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất và công nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh khi 

thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất (trong trường hợp bản đồ hiện trạng phục vụ 

công tác lập quy hoạch mà bản đồ không phù hợp với hiện trạng tại thời điểm lập 

quy hoạch thì phải thực hiện đối soát, đo vẽ bổ sung). Trường hợp chủ đầu tư 

không sử dụng bản đồ hiện trạng thì có thể lựa chọn việc lập bản đồ địa hình và 

bản đồ địa chính để phục vụ cho dự án theo các quy định hiện hành. 

2. Đặt tên mảnh bản đồ trích đo 

a) Mảnh trích đo địa chính được thực hiện đối với khu vực chưa có bản đồ 

địa chính chính quy. 

b) Chỉnh lý bản đồ địa chính trong các trường hợp quy định tại Điểm 1.1 

Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014. 

c) Đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính trong trường hợp quy định tại Khoản 2 

Điều 17 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014. 

d) Đo vẽ lại bản đồ địa chính trong trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 17 

Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014. 

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân 

1. Quyền của các tổ chức, cá nhân 



a) Tổ chức, cá nhân được thực hiện hoạt động đo đạc, bản đồ theo quy định 

của pháp luật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

b) Mọi tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng các sản phẩm đo đạc, bản đồ theo 

quy định của pháp luật và Quy định này. 

c) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu khoa học, phát 

triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào lĩnh vực đo đạc, bản đồ trong phạm vi 

pháp luật cho phép. 

2. Nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân 

a) Tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ giữ gìn, bảo vệ các công trình, sản phẩm đo 

đạc, bản đồ theo quy định của pháp luật và Quy định này. 

b) Tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ trả phí kiểm tra và xác nhận bản đồ hoặc lệ 

phí khi khai thác sử dụng sản phẩm đo đạc, bản đồ (nếu có) theo quy định của pháp 

luật. 

c) Nghiêm cấm các hoạt động đo đạc, bản đồ có nguy cơ làm ảnh hưởng đến 

quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chƣơng II 

QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ, 

SỬ DỤNG DỮ LIỆU, SẢN PHẨM ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ 
 

 

Điều 4. Quản lý nhà nƣớc về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản 

phẩm đo đạc và bản đồ 

1. Tổ chức phải có Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, cá nhân phải có 

chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ do cấp có thẩm quyền cấp và đang còn hiệu 

lực mới được thực hiện công tác đo đạc, lập hoặc chỉnh lý, hiện chỉnh sản phẩm đo 

đạc và bản đồ, xuất bản bản đồ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo đúng quy định của 

nhà nước. 

2. Các sản phẩm đo đạc và bản đồ trước khi đưa vào sử dụng làm tài liệu, hồ 

sơ quản lý nhà nước phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra và xác 

nhận đủ điều kiện đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định. 

3. Bản đồ phải ghi rõ cơ sở pháp lý, cơ sở toán học, nguồn gốc xuất xứ, được 

cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận mới được lưu hành sử dụng. Nếu bản 

đồ xuất bản yêu cầu phải có giấy phép thì phải thực hiện xin phép xuất bản theo 

quy định của Luật Xuất bản. Các loại bản đồ không có giấy phép xuất bản hoặc 

chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận thì không được sử dụng để 

giải quyết những công việc mang tính pháp lý, không được treo tại nơi công cộng, 

cơ quan công sở. 

Điều 5. Đo đạc và thành lập các loại bản đồ 

1. Cơ sở toán học 



a) Bản đồ được lập ở các tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 

1:10000 trên mặt phẳng chiếu hình, ở múi chiếu 3 độ, kinh tuyến trục 106 độ (tỉnh 

Hòa Bình), hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000 và hệ độ cao quốc gia 

hiện hành. 

b) Lưới tọa độ vuông góc trên bản đồ địa chính được thiết lập với khoảng 

cách 10 cm trên mảnh bản đồ địa chính tạo thành các giao điểm, được thể hiện 

bằng các dấu chữ thập (+). 

c) Thông số hệ quy chiếu và hệ tọa độ 

Thông số hệ quy chiếu và hệ tọa độ để lập bản đồ địa chính thực hiện theo 

quy định tại Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20/6/2001 của Tổng cục Địa 

chính hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000. 

2. Tỷ lệ bản đồ 

a) Việc lựa chọn tỷ lệ bản đồ địa hình, bản đồ hiện trạng, bản đồ chuyên đề 

căn cứ theo yêu công việc cụ thể. 

b) Trích lục, trích đo bản đồ địa chính: 

- Trích lục bản đồ địa chính (BĐĐC): tỷ lệ của bản trích lục bản đồ địa chính 

bằng đúng tỷ lệ của BĐĐC đang quản lý, sử dụng; trường hợp cần thiết thì có thể 

biên tập ở tỷ lệ lớn hơn hoặc nhỏ hơn của BĐĐC nhưng phải đảm bảo theo các tỷ 

lệ 1:200, 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000 và 1:1.0000. 

- Trích đo địa chính: 

+ Khu vực đất phi nông nghiệp: tỷ lệ 1:500 đối với đất đô thị; tỷ lệ 1:1.000, 

1:2.000 đối với các khu vực khác. 



+ Khu vực đất Nông nghiệp: tỷ lệ 1:1.000. 

+ Khu vực đất lâm nghiệp: tỷ lệ 1:5.000 và 1:10.000. 

c) Chia mảnh bản đồ được lập theo khổ A3, A2, A1, A0. Việc lựa chọn khổ 

giấy sao cho các góc khung có giá trị tọa độ chẵn và trong một dự án chỉ có một 

loại khổ giấy. 

3. Nội dung bản đồ 

a) Đo đạc, thành lập và biên tập nội dung bản đồ địa hình, bản đồ nền địa lý, 

bản đồ địa chính và các loại bản đồ chuyên đề thực hiện theo các quy định hiện 

hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ, Cơ quan chuyên ngành. 

b) Đo đạc thành lập, biên tập bản đồ trích đo địa chính 

Nội dung trình bày bản đồ đối với các sản phẩm trích đo địa chính, đo đạc 

chỉnh lý, bổ sung, đo vẽ lại bản đồ địa chính theo quy định hiện hành của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. Chủ sử dụng đất (hoặc chủ đầu tư), địa điểm, ranh giới các 

thửa đất, loại đất; các chỉ giới về quy hoạch; ranh giới sử dụng đất theo các quyết 

định giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền (nếu có). 

Đối với trường hợp đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính để phục vụ đăng ký đất 

đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bồi thường, giải phóng mặt bằng; đấu 

giá quyền sử dụng đất và mục đích quản lý đất đai khác thì phải đo vẽ trọn thửa 

cần chính lý để thực hiện cập nhật, chỉnh lý hồ sơ, bản đồ địa chính. 

c) Bản đồ hiện trạng nhằm phục vụ cho các mục đích: Xin cấp chỉ giới quy 

hoạch, lập quy hoạch tổng mặt bằng, quy hoạch khu vực đô thị, khu vực phát triển 

đô thị, khu chức năng đặc thù, khu vực cần lập quy hoạch phân khu và quy hoạch 



xây dựng nông thôn được sử dụng bản đồ cơ sở nền địa lý, bản đồ địa hình quốc 

gia tỷ lệ lớn bao gồm 1:2.000, 1:5.000 và 1:10.000 do Sở Tài nguyên và Môi 

trường cung cấp. Trường hợp bản đồ cần lập ở tỷ lệ lớn hơn hoặc nhỏ hơn thì đo 

đạc bổ sung hoặc biên tập tổng quát hóa trên bản đồ cơ sở nền địa lý, bản đồ địa 

hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và 1:10.000. 

Quy trình, nội dung đo đạc, thành lập, biên tập bản đồ hiện trạng theo quy định 

về thành lập bản đồ địa hình, bản đồ nền địa lý và bản đồ địa chính. Để đảm bảo cho 

việc khớp nối hạ tầng kỹ thuật của dự án với khu vực xung quanh dự án, phạm vi đo 

vẽ phải rộng hơn so với ranh giới khu đất cần nghiên cứu tối thiểu 20m. Đối với các 

tuyến điện cao thế, trục đường giao thông phải đo rộng hơn so với ranh giới nghiên 

cứu ít nhất là 30m. Dáng đất được thể hiện trên bản đồ bằng điểm ghi chú độ cao thì 

mật độ phân bố đều không dưới 10 điểm/1 dm
2
 trên bản đồ. 

d) Biên tập bản đồ: 

Ký hiệu và phân lớp được quy định tại các quy định ký hiệu bản đồ hiện 

hành; các ký hiệu cho công trình ngầm chưa được quy định cụ thể cần ghi chú rõ 

trên bản đồ, các lớp đối tượng công trình ngầm chưa có quy định cụ thể cần được 

phân lớp theo nhóm đối tượng có cùng tính chất, công dụng. 

Điều 6. Kiểm tra về chất lƣợng sản phẩm đo đạc và bản đồ 

1. Các sản phẩm đo đạc và bản đồ sản xuất trong tỉnh hoặc nhập khẩu đều 

phải chịu sự kiểm tra nhà nước về chất lượng, bao gồm cả các sản phẩm đo đạc và 

bản đồ đã được đánh giá chất lượng bởi các tổ chức đánh giá sự phù hợp hoặc đã 

được áp dụng các biện pháp quản lý chất lượng khác theo quy định của pháp luật 

về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 



2. Việc kiểm tra nhà nước về sản phẩm đo đạc và bản đồ được thực hiện 

theo Quy định này hoặc đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành 

hoặc có khiếu nại, tố cáo, cảnh báo về chất lượng sản phẩm. 

3. Nội dung kiểm tra về chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ 

a) Trường hợp thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường: 

Quy trình, nội dung kiểm tra về chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ được 

thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nội dung 

cơ bản gồm: 

- Cơ sở toán học khi lập bản đồ; 

- Phương pháp thành lập bản đồ; 

- Đối soát dáng đất địa hình, địa vật giữa bản đồ và thực địa; 

- Diện tích và tiếp biên với ranh giới các thửa đất các dự án liền kề; chỉ giới 

về quy hoạch; ranh giới sử dụng đất theo các quyết định giao đất, cho thuê đất, 

công nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có). 

b) Trường hợp thuộc thẩm quyền của Văn phòng Đăng ký đất đai 

Quy trình, nội dung kiểm tra về chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ được 

thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 7. Kiểm tra và xác nhận bản đồ 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

tổ chức kiểm tra và xác nhận các sản phẩm bản đồ sử dụng làm tài liệu, hồ sơ phục 



vụ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh quyết 

định, gồm: 

- Bản đồ địa hình, bản đồ hiện trạng các tỷ lệ nhằm phục vụ cho các mục 

đích: Xin cấp chỉ giới quy hoạch, lập quy hoạch tổng mặt bằng, quy hoạch khu vực 

đô thị, khu vực phát triển đô thị, khu chức năng đặc thù, khu vực cần lập quy hoạch 

phân khu và quy hoạch xây dựng nông thôn; công trình ngầm đô thị; cấp nước, 

thoát nước và xử lý nước thải; thăm dò, khai thác khoáng sản, tài nguyên và môi 

trường; quy hoạch nông nghiệp, lâm nghiệp, giao thông, thủy lợi; 

- Bản đồ địa chính, trích đo, trích lục địa chính phục vụ công tác thu hồi đất, 

giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; bản đồ phục vụ giao đất, 

cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức, đối với hộ gia đình cá 

nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào 

mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên; 

- Bản đồ chuyên đề. 

2. Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra và xác nhận các sản phẩm bản đồ sử 

dụng làm tài liệu, hồ sơ phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính gồm: Bản đồ 

trích đo địa chính thửa đất do Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai để phục vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận đơn lẻ, 

thường xuyên hàng năm thì phải có chữ ký của người thực hiện đo đạc, người kiểm 

tra và ký duyệt của Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định tại khoản 3 

Điều 20 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT (sửa đổi Điểm 7.1 Khoản 7 Điều 22 

Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT); bản đồ phục vụ thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với đối với hộ gia đình cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất 

nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích dưới 0,5 

héc ta. 



Điều 8. Giao nộp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ 

1. Thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ bản đồ được thành lập theo 

quy định này được giao nộp cho Sở Tài nguyên và Môi trường để cập nhật, lưu trữ 

và các cơ quan khác theo quy định của pháp luật liên quan, thiết kế kỹ thuật - dự 

toán được phê duyệt. 

2. Giao nộp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ 

a) Thiết kế kỹ thuật - dự toán, hồ sơ nghiệm thu công trình cấp chủ đầu tư 

dạng giấy và tệp dữ liệu *.pdf. 

b) Sơ đồ lưới, ghi chú điểm, sổ đo; thành quả tính toán bình sai dạng tệp dữ 

liệu giấy và *.pdf; 

c) Bản đồ và các biểu, bảng kèm theo dạng giấy và dạng file số; 

3. Trình tự giao nộp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ 

a) Sản phẩm giao nộp phải được thủ trưởng cơ quan chủ đầu tư, thủ trưởng 

đơn vị thi công, đơn vị kiểm định chất lượng và các cấp có thẩm quyền khác theo 

quy định của pháp luật liên quan ký tên, đóng dấu xác nhận; 

b) Tổ chức có trách nhiệm giao nộp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ 

thông báo bằng văn bản về việc giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận. 

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo, 

cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm tổ chức việc giao nhận và tạo điều kiện thuận lợi 

về địa điểm, phương thức giao nhận. 

c) Việc giao nhận thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ được lập thành biên 

bản giao nộp để làm căn cứ quyết toán các công trình, dự án đo đạc và bản đồ. 



Điều 9. Cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ 

1. Việc cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ thực 

hiện theo quy định tại Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng 

thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành 

kèm theo Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình. 

2. Thông tin, dữ liệu đo đạc bản đồ không thuộc phạm vi bí mật Nhà nước 

được cung cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo nhu cầu sử dụng. 

3. Việc cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi bí mật 

Nhà nước độ Mật cho cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam do Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường phê duyệt. 

4. Thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi bí mật Nhà nước độ 

Tối mật chỉ được cung cấp khi có yêu cầu bằng văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng 

cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện 

Kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, người đứng đầu 

cơ quan của Quốc hội, người đứng đầu cơ quan của Trung ương Đảng, người đứng 

đầu tổ chức chính trị - xã hội. 

5. Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường là 

đơn vị được giao cung cấp thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ theo quy định của 

pháp luật. 

 

 



 

Chƣơng III 

QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ 
 

Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nƣớc 

1. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản, quy định, quản lý 

hoạt động đo đạc, bản đồ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

b) Chủ trì rà soát, xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê 

duyệt bộ đơn giá hoặc điều chỉnh, bổ sung bộ đơn giá đo đạc và bản đồ trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình theo quy định; 

c) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng 

năm, dự án về đo đạc, bản đồ của ngành và địa phương, đảm bảo không chồng 

chéo với kế hoạch, dự án của cơ quan quản lý nhà nước về đo đạc, bản đồ của các 

Bộ, ngành khác; 

d) Tổ chức, quản lý việc triển khai các hoạt động đo đạc, bản đồ theo quy 

hoạch, kế hoạch; quản lý hệ thống tư liệu đo đạc, bản đồ trên toàn tỉnh; quản lý 

việc bảo mật, lưu trữ, cung cấp khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc, bản đồ; 

quản lý việc bảo vệ các công trình xây dựng đo đạc, bản đồ theo quy định; 

đ) Tham gia ý kiến góp ý về dự thảo thiết kế kỹ thuật - dự toán, phương án 

thi công các dự án, công trình đo đạc và bản đồ; 

e) Kiểm tra, xác nhận bản đồ theo quy định tại Điều 7 của Quy định này; 

g) Thẩm định hồ sơ và đề nghị Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt 

Nam cấp mới, cấp bổ sung hoặc thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho 



các tổ chức; kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ 

của các tổ chức và cá nhân theo quy định; 

h) Quản lý và tổ chức thực hiện việc xây dựng, cập nhật, khai thác hệ thống 

cơ sở hạ tầng kỹ thuật đo đạc và bản đồ; cập nhật, lưu trữ, công bố và cung cấp 

thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh và các thông tin, 

dữ liệu đo đạc, bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường bàn giao; 

i) Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ và kiến nghị với cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền đình chỉ phát hành, thu hồi các ấn phẩm bản đồ có sai sót về 

địa giới hành chính, địa danh thuộc tỉnh Hòa Bình; ấn phẩm bản đồ có sai sót về kỹ 

thuật; 

k) Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng 

và quản lý bản đồ, hồ sơ địa giới hành chính, giải quyết tranh chấp về địa giới hành 

chính các cấp; 

l) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện xác định ranh giới, mốc 

giới sử dụng đất trên bản đồ, cắm mốc và bàn giao mốc ngoài thực địa cho các tổ 

chức, cá nhân được thực hiện các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng đất; cắm mốc 

giới và bàn giao đất cho các tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật; chủ trì tổ chức sản xuất, gia công mốc giới và mặt mốc giới, thực hiện 

quản lý quy chuẩn mốc giới trên địa bàn tỉnh; 

m) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức trực tiếp bảo vệ công trình hạ tầng 

đo đạc tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật có liên quan đến bảo vệ công 

trình hạ tầng đo đạc; công bố công khai mốc giới, ranh giới hành lang bảo vệ công 

trình hạ tầng đo đạc; kịp thời xử lý những trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép 



hành lang bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc; đề xuất việc di dời mốc đo đạc trên 

diện tích đất đã giao cho cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định tại khoản 4, 5 

Điều 17 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP. 

n) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, tổng hợp, đề xuất 

Ủy ban nhân dân tỉnh hàng năm báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về hoạt 

động đo đạc, bản đồ thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định; 

o) Hướng dẫn hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo 

quy định của pháp luật. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo và giao Phòng Tài 

nguyên và Môi trường thực hiện: 

a) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tốt công tác quản lý và 

triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ tại địa phương theo quy định; 

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch dài hạn, kế 

hoạch hàng năm, dự án về đo đạc và bản đồ của địa phương, đảm bảo phù hợp với 

kế hoạch, dự án của Ủy ban nhân dân tỉnh và triển khai thực hiện sau khi được Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt; 

c) Hàng năm báo cáo về hoạt động đo đạc và bản đồ, tình trạng công trình hạ 

tầng đo đạc gửi Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định. 

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã: 

a) Tổ chức tuyên truyền và giáo dục mọi công dân có ý thức chấp hành các 

quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ; 



b) Ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm các 

quy định của pháp luật về hoạt động đo đạc, bản đồ và bảo vệ các công trình xây 

dựng đo đạc bản đồ tại địa phương; 

c) Hàng năm báo cáo về tình trạng công trình hạ tầng đo đạc gửi phòng Tài 

nguyên và Môi trường theo quy định; 

d) Phối hợp với các ngành để tiếp nhận, quản lý hệ thống bản đồ, hồ sơ địa 

giới hành chính, mốc quy hoạch xây dựng, giao thông theo quy định. 

5. Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm công nghệ thông tin thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức lưu trữ, quản lý, khai thác, cập nhật 

và sử dụng dữ liệu về đo đạc và bản đồ theo quy định. 

Điều 11. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ và pháp luật 

khác có liên quan khi tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ. 

2. Chủ đầu tư và đơn vị thi công công trình đo đạc và bản đồ có trách nhiệm 

lập hồ sơ và bàn giao công trình hạ tầng đo đạc cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

đặt công trình theo quy định. 

3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ các công 

trình hạ tầng đo đạc theo quy định của pháp luật. 

4. Không được cản trở hoặc gây khó khăn cho người có trách nhiệm thực 

hiện nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ. 

5. Đề xuất và kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản đình chỉ 

phát hành hoặc thu hồi: Các ấn phẩm bản đồ có sai sót về việc thể hiện địa giới 



hành chính, địa danh; sản phẩm bản đồ có sai sót nghiêm trọng về kỹ thuật; sản 

phẩm bản đồ có nội dung thuộc phạm vi nghiêm cấm theo quy định của Luật 

Xuất bản. 

Chƣơng IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 12. Hƣớng dẫn thi hành 

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối kiểm tra, hướng dẫn 

thực hiện Quy định này, phối hợp với các ngành có liên quan và Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố tổ chức thi hành Quy định này trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Bùi Văn Khánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHẦN II: VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÕA BÌNH 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1033/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 08 tháng 5 năm 2020 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt quy  trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh 

vực Cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân 

cấp huyện, tỉnh Hoà Bình  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 

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

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

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

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hòa Bình ban hành Quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính trên 

Cổng Dịch vụ công và phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hòa 

Bình; 



Căn cứ Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Cấp phép xây dựng 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 

36/TTr-STTTT ngày 05//5/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình điện tử trong giải 

quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình. 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Xây 

dựng và cơ quan có liên quan tích hợp quy trình tại Quyết định này trên Cổng Dịch 

vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây 

dựng, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

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

  

  

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Bùi Văn Khánh 



PHỤ LỤC 

QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CẤP PHÉP XÂY DỰNG THUỘC 

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH HÕA 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1033/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

Số 

TT 
Tên thủ tục hành chính 

Tổng số 

ngày 

Trình tự thực hiện trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một 

cửa điện tử cấp tỉnh (ngày) 

Quyết định công 

bố danh mục 

TTHC của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

 

Trong đó  

Cơ quan/ đơn vị chủ trì 

Cơ quan/ đơn 

vị phối 

hợp/quyết định 

 

Thời 

gian giải 

quyết 

Trung tâm 

Phục vụ 

HCC 

tỉnh/Bộ 

phận một 

cửa cấp 

huyện, xã 

Phòng/Chi 

cục (B2: 

Thời gian 

giải quyết 

hồ sơ) 

Lãnh đạo 

Sở/ UBND 

cấp huyện, 

xã (B3: Ký 

duyệt hồ 

sơ) 

Văn thƣ 

Sở/UBND 

cấp huyện, 

xã (B4: Vào 

sổ, trả kết quả 

cho Bộ phận 

Một cửa các 

 



(B1: Tiếp 

nhận hồ sơ) 

cấp) 

1 

Cấp GPXD đối với công 

trình, nhà ở riêng lẻ XD 

trong đô thị, trung tâm cụm 

xã, trong khu bảo tồn, khu 

di tích lịch sử- văn hóa 

thuộc địa bàn quản lý, trừ 

các công trình thuộc thẩm 

quyền cấp GPXD của cấp 

trung ương, cấp tỉnh. 

Không 

quá 30 

ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ. 

15 0,5 ngày 

Phòng 

Kinh tế 

& Hạ 

tầng các 

huyện, 

thành phố 

13 ngày 

Lãnh đạo 

phòng 01 

ngày 

0,5 ngày 

- Ý kiến cơ 

quan liên quan: 

12 ngày 

- Lãnh đạo 

huyện quyết 

định: 03 ngày 

Quyết định số 

614/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2020 

 

2 Cấp giấy phép sửa chữa, 

cải tạo đối với công trình, 

Không 

quá 30 

15 0,5 ngày Phòng 

Kinh tế 

Lãnh đạo 

phòng: 01 

0,5 ngày - Ý kiến cơ 

quan liên quan: 

Quyết định số 

614/QĐ-BND 

 



nhà ở riêng lẻ XD trong đô 

thị, trung tâm cụm xã, 

trong khu bảo tồn, khu di 

tích lịch sử- văn hóa thuộc 

địa bàn quản lý, trừ các 

công trình thuộc thẩm 

quyền cấp GPXD của cấp 

trung ương, cấp tỉnh. 

ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ. 

& Hạ 

tầng các 

huyện, 

thành 

phố: 13 

ngày 

ngày 12 ngày 

- Lãnh đạo 

huyện quyết 

định: 03 ngày 

ngày 27/3/2020 

3 

Cấp giấy phép di dời công 

trình đối với công trình, 

nhà ở riêng lẻ XD trong đô 

thị, trung tâm cụm xã, 

trong khu bảo tồn, khu di 

tích lịch sử- văn hóa thuộc 

địa bàn quản lý, trừ các 

công trình thuộc thẩm 

quyền cấp GPXD của cấp 

Không 

quá 30 

ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ. 

15 0,5 ngày 

Phòng 

Kinh tế 

& Hạ 

tầng các 

huyện, 

thành 

phố: 13 

ngày 

Lãnh đạo 

phòng 01 

ngày 

0,5 ngày 

- Ý kiến cơ 

quan liên quan: 

12 ngày 

- Lãnh đạo 

huyện quyết 

định: 03 ngày 

Quyết định số 

614/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2020 

 



trung ương, cấp tỉnh. 

4 

Điều chỉnh GPXD đối với 

công trình, nhà ở riêng lẻ 

xây dựng trong đô thị, 

trung tâm cụm xã, trong 

khu bảo tồn, khu di tích 

lịch sử- văn hóa thuộc địa 

bàn quản lý, trừ các công 

trình thuộc thẩm quyền cấp 

GPXD của cấp trung ương, 

cấp tỉnh. 

Không 

quá 30 

ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ. 

15 0,5 ngày 

Phòng 

Kinh tế 

& Hạ 

tầng các 

huyện, 

thành phố 

13 ngày 

Lãnh đạo 

phòng 01 

ngày 

0,5 ngày 

- Ý kiến cơ 

quan liên quan: 

12 ngày 

- Lãnh đạo 

huyện quyết 

định: 03 ngày 

Quyết định số 

614/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2020 

 

5 

Gia hạn đối với công trình, 

nhà ở riêng lẻ xây dựng 

trong đô thị, trung tâm cụm 

xã, trong khu bảo tồn, khu 

di tích lịch sử- văn hóa 

Không 

quá 05 

ngày 

làm việc 

kể từ 

04 0,5 ngày 

Phòng 

Kinh tế 

& Hạ 

tầng các 

huyện, 

Lãnh đạo 

phòng: 01 

ngày 

0,5 ngày 

Lãnh đạo huyện 

quyết định: 01 

ngày 

Quyết định số 

614/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2020 

 



thuộc địa bàn quản lý, trừ 

các công trình thuộc thẩm 

quyền cấp GPXD của cấp 

trung ương, cấp tỉnh. 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

thành phố 

02 ngày 

6 

Cấp lại GPXD đối với 

công trình, nhà ở riêng lẻ 

xây dựng trong đô thị, 

trung tâm cụm xã, trong 

khu bảo tồn, khu di tích 

lịch sử- văn hóa thuộc địa 

bàn quản lý, trừ các công 

trình thuộc thẩm quyền cấp 

GPXD của cấp trung ương, 

cấp tỉnh. 

Không 

quá 05 

ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

04 0,5 ngày 

Phòng 

Kinh tế 

& Hạ 

tầng các 

huyện, 

thành phố 

02 ngày 

Lãnh đạo 

phòng: 01 

ngày 

0,5 ngày 

Lãnh đạo huyện 

quyết định: 01 

ngày 

Quyết định số 

614/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2020 

 

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

 



 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÕA BÌNH 

 

Số:   1077  /QĐ-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hòa Bình, ngày   13   tháng 5 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thực hiện  

các chính sách hỗ trợ ngƣời dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thƣơng binh  

và Xã hội tỉnh Hòa Bình 

–––––––––––– 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của  

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 

14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều các các Nghị định liên 

quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 

tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;  

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

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

chính; 

Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính 

mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 71/TTr-SLĐTBXH ngày 12/5/2020. 



QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình. 

(Có danh mục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao 

động – Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

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

này./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

    Bùi Văn Khánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ  

NGƢỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO 

ĐỘNG – THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HÕA BÌNH 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1077  /QĐ-UBND ngày  13   tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

––––––––––– 

PHẦN I. 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

TT Tên TTHC 
Thời gian giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện/Cơ quan thực 

hiện 

Phí, lệ phí 

nếu có 

Thực hiện tiếp nhận 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bƣu chính 

công ích 

Căn cứ pháp lý của 

thủ tục 

Tiếp nhận Trả kết 

quả 

1 Hỗ trợ người lao động tạm 

hoãn thực hiện hợp đồng 

lao động hoặc nghỉ việc 

không hưởng lương do đại 

dịch COVID-19 

12 ngày làm 

việc 

- UBND cấp huyện; 

- UBND cấp tỉnh. 

  

Không x x Quyết định 

15/2020/QĐ-TTg 



2 Hỗ trợ hộ kinh doanh phải 

tạm ngừng kinh doanh do 

đại dịch COVID-19 

8 ngày làm 

việc 

- UBND cấp xã; 

- UBND cấp huyện; 

- UBND cấp tỉnh. 

Không x x Quyết định 

15/2020/QĐ-TTg 

3 Hỗ trợ người lao động bị 

chấm dứt hợp đồng lao 

động, hợp đồng làm việc 

do đại dịch COVID-19 

nhưng không đủ điều kiện 

hưởng trợ cấp thất nghiệp 

5 ngày làm 

việc 

- UBND cấp xã; 

- UBND cấp huyện; 

- UBND cấp tỉnh. 

 

Không x x Quyết định 

15/2020/QĐ-TTg 

4 Hỗ trợ người lao động 

không có giao kết hợp 

đồng lao động bị mất việc 

làm do đại dịch COVID-19 

12 ngày làm 

việc 

- UBND cấp xã; 

- UBND cấp huyện; 

- UBND cấp tỉnh. 

 

Không x x Quyết định 

15/2020/QĐ-TTg 

5 Hỗ trợ người sử dụng lao 

động vay vốn để trả lương 

ngừng việc đối với người 

lao động phải ngừng việc 

do đại dịch COVID-19 

5 ngày làm 

việc 

- UBND cấp huyện; 

- UBND cấp tỉnh. 

 

Không x x Quyết định 

15/2020/QĐ-TTg 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH



 

PHẦN II.  

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

–––––––––––  

 

1. Thủ tục Hỗ trợ ngƣời lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao 

động hoặc nghỉ việc không hƣởng lƣơng do đại dịch COVID-19  

1.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Doanh nghiệp lập Danh sách người lao động tạm hoãn thực 

hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương bảo đảm điều kiện theo quy 

định; đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan bảo hiểm xã hội xác 

nhận vào Danh sách. 

- Bước 2: Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách theo 

đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo 

hiểm xã hội của người lao động và gửi doanh nghiệp. 

- Bước 3: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp 

huyện nơi đặt trụ sở. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ 

sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh. 

- Bước 4: Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ 

trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. 

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện 

hoặc trực tuyến. 

1.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ gồm:  



- Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ 

việc không hưởng lương đảm bảo điều kiện theo quy định tại Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, có xác nhận của tổ 

chức công đoàn (nếu có) và cơ quan bảo hiểm xã hội (theo mẫu). 

- Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc 

nghỉ việc không hưởng lương;  

- Bản sao Báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020 và các giấy tờ 

chứng minh tài chính khác của doanh nghiệp. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

1.4. Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải 

quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

1.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp có người 

lao động đủ điều kiện hỗ trợ. 

1.6. Cơ quan giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ. 

1.8. Phí, lệ phí: Không. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Danh sách người lao động tạm hoãn 

thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (theo Mẫu số 01 

Phụ lục kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ). 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: 

(i) Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không 

hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên 



tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020 và thời 

điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng 

lương từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 01 tháng 6 năm 2020. 

(ii) Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay 

trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng 

lương. 

(iii) Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn 

nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, 

nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh 

nghiệp, số dư đến ngày 31 tháng 3 năm 2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch 

COVID-19. 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19. 

Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban 

hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19./. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Thủ tục Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại 

dịch COVID-19 

2.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Hộ kinh doanh gửi hồ sơ theo quy định đến Ủy ban nhân dân 

cấp xã. 

- Bước 2: Trong 05 ngày, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về việc tạm 

ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi 

Chi cục Thuế.  

- Bước 3: Trong 02 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp.  

- Bước 4: Trong 03 ngày, Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, tổng hợp, 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

- Bước 5: Trong 02 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban 

hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực 

hiện hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông 

báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

2.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện hoặc 

trực tuyến. 

2.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ gồm:  

- Đề nghị hỗ trợ (theo mẫu dành cho hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế 

dưới 100 triệu đồng/năm). 

- Bản sao Thông báo nộp thuế theo Mẫu số 01/TBT-CNKD ban hành kèm 

theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

2.4. Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải 

quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

2.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ kinh doanh có nhu cầu 

hỗ trợ. 

2.6. Cơ quan giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ. 



2.8. Phí, lệ phí: Không. 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị hỗ trợ (theo Mẫu số 02 Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ, dành cho hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm). 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

(i) Doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh 

năm 2020 dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15 tháng 01 

năm 2020 theo quy định của pháp luật quản lý thuế. 

(ii) Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 theo Quyết định 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-

TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch COVID-19. 

Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban 

hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19; 

3. Thủ tục Hỗ trợ mgƣời lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, 

hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhƣng không đủ điều kiện hƣởng 

trợ cấp thất nghiệp 

3.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Người lao động gửi hồ sơ đề nghị theo quy định đến Ủy ban 

nhân dân cấp xã. 

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát và xác nhận mức thu nhập, tổng 

hợp danh sách trình Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh trong 02 ngày làm việc.  



- Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ 

và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 03 ngày làm 

việc. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trả lời 

bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

3.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện 

hoặc trực tuyến. 

3.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đề nghị hỗ trợ (theo mẫu dành cho người lao động bị chấm dứt hợp 

đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất 

nghiệp). 

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: 

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn 

thành công việc theo hợp đồng lao động. 

+ Quyết định thôi việc. 

+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng 

làm việc. 

- Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội 

về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp không có Sổ 

bảo hiểm xã hội thì người lao động nêu rõ lý do trong Giấy đề nghị. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

3.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi Ủy ban nhân dân 

cấp huyện nhận được Danh sách do Ủy ban nhân dân cấp xã trình. 

3.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động có nhu 

cầu hỗ trợ. 



3.6. Cơ quan giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ. 

3.8. Phí, lệ phí: Không. 

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 03 Phụ lục kèm 

theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, 

dành cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc 

nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp). 

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Người lao động được hỗ trợ kinh phí khi có đủ các điều kiện sau đây:  

- Có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm 

ngày 01 tháng 4 năm 2020 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;  

- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời 

gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2020 nhưng 

không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định;  

- Không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy 

định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19. 

Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban 

hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương 



binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19./. 

4. Thủ tục Hỗ trợ ngƣời lao động không có giao kết hợp đồng lao 

động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 

4.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Người lao động gửi hồ sơ đề nghị theo quy định đến Ủy ban nhân 

dân cấp xã sau ngày 15 hằng tháng. Trường hợp người lao động có nơi thường trú 

và tạm trú không trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nếu 

đề nghị hưởng hỗ trợ tại nơi thường trú thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi tạm trú về việc không đề nghị hưởng chính sách và ngược lại. 

- Bước 2: Trong 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức rà soát 

và lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia giám 

sát của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và công khai với cộng đồng dân 

cư; niêm yết công khai danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ trong 02 ngày 

làm việc; tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện gửi Ủy ban nhân dân 

cấp huyện. 

- Bước 3: Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.   

- Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ 

và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 03 ngày làm 

việc. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trả lời 

bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

4.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện 

hoặc trực tuyến. 

4.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ gồm: 



Đề nghị hỗ trợ (theo mẫu dành cho người lao động không có giao kết hợp 

đồng lao động bị mất việc làm). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

4.4. Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải 

quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

4.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động có nhu 

cầu hỗ trợ. 

4.6. Cơ quan giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ. 

4.8. Phí, lệ phí: Không. 

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 04 Phụ lục kèm 

theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, 

dành cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm). 

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm 

được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: 

(i) Mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định 

tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng 

Chính phủ, trong thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 

năm 2020; 

(ii) Cư trú hợp pháp tại địa phương; 

(iii) Thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc sau: 

bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế 

liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô 



chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh 

trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe. 

Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định các đối tượng được hỗ trợ khác ngoài các đối tượng nêu trên từ nguồn ngân 

sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác. 

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19. 

Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban 

hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19./. 

5. Thủ tục Hỗ trợ ngƣời sử dụng lao động vay vốn để trả lƣơng ngừng 

việc đối với ngƣời lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19 

5.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chậm nhất ngày 05 hằng tháng, người sử dụng lao động có nhu 

cầu gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có trụ sở hoặc chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh 

doanh, cá nhân). 

- Bước 2: Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, 

Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, tổng hợp danh sách theo Phụ lục kèm 

theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 



- Bước 3: Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt 

danh sách theo Phụ lục kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 

24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, gửi chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã 

hội và người sử dụng lao động trong danh sách. Trường hợp không phê duyệt, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.  

5.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện 

hoặc trực tuyến. 

5.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ gồm:  

- Đề nghị xác nhận đối tượng được hưởng chính sách vay vốn để trả lương 

ngừng việc (theo Mẫu số 11 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg).  

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành 

lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Giấy phép kinh doanh/Giấy 

phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều 

kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối 

với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài). 

- Danh sách người lao động phải ngừng việc do người sử dụng lao động 

lập (theo Mẫu số 12 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg).  

- Bản sao báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020 (đối với doanh 

nghiệp và tổ chức). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

5.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải 

quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. 



5.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động 

có nhu cầu hỗ trợ. 

5.6. Cơ quan giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh. 

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng chính sách 

vay vốn. 

5.8. Phí, lệ phí: Không. 

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đề nghị xác nhận đối tượng được hưởng chính sách vay vốn để trả 

lương ngừng việc (theo Mẫu số 11 ban hành kèm theo Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg  ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ). 

- Danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch 

COVID-19 (theo Mẫu số 12 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg 

ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ).  

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

(i) Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm 

xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 

50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 

01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020. 

(ii) Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương 

ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả 

lương cho người lao động ngừng việc. 

(iii) Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019. 

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  



Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19. 

Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban 

hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 02   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________ 

 

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ   

(Dành cho hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm) 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……….….  

I. THÔNG TIN HỘ KINH DOANH 

1. Tên hộ kinh doanh: …………………………………………………… 

2. Địa điểm kinh doanh: ……………………….………………………… 

3. Ngành, nghề kinh doanh: ……………………………………………… 

4. Mã số thuế hoặc mã số đăng ký kinh doanh: ………………………. 

II. THÔNG TIN VỀ ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH 

1. Họ và tên: …………...…………….. Ngày..….tháng…..năm sinh: …… 

2. Dân tộc: ……………………… Giới tính: ……………………………. 

3. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số:…....…… 

Ngày cấp: ……../……../........Nơi cấp……………………………………… 

4. Số điện thoại: …………………….Địa chỉ email (nếu có)…………… 

5. Nơi ở hiện nay (1):…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

Kể từ ngày ....../...../....... đến ngày …., hộ kinh doanh bị tạm ngừng kinh 

doanh theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ………… 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ. 



Đề nghị Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …………………….. xem xét, 

giải quyết hỗ trợ cho tôi theo đúng quy định. 

Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức: 

 Tài khoản (Tên tài khoản…………………………..….…….Số tài khoản 

……………….… tại ngân hàng:………………………………………….….) 

 Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở) ……………………………………….. 

 Trực tiếp 

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ 

chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

Gửi kèm theo Đơn là bản sao Thông báo nộp thuế  theo Mẫu số 01/TBT-

CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC 

 ......., ngày ..... tháng ..... năm 2020 

 NGƢỜI ĐỀ NGHỊ 

  (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Ghi chú:  

1. Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc. 
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Mẫu số 03 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

 

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ  

(Dành cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng  

làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp) 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ………..…….  

 

 

I. THÔNG TIN VỀ NGƢỜI LAO ĐỘNG 

1. Họ và tên:…………………Ngày, tháng, năm sinh: ......./......./.......... 

2. Dân tộc: ……. ............................... Giới tính:  ..........................................  

3. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số: ...................  

Ngày cấp: …..../…...../. ....................   Nơi cấp: ............................................  

4. Nơi ở hiện tại: ............................................................................................  

Nơi thường trú:  .............................................................................................  

Nơi tạm trú:  ..................................................................................................  

Điện thoại liên hệ:  ...........................  ............................................................  

II. THÔNG TIN VỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CHÍNH TRƢỚC 

KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG/HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC 

1. Ngày ....../...../2020, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm 

việc với (tên đơn vị) tại địa chỉ:……...……………………..…………..…….  

2. Thu nhập bình quân tháng trước khi mất việc làm:…………….. 

đồng/tháng 

3. Số sổ bảo hiểm xã hội:  .............................................................................  

Trường hợp không có Sổ bảo hiểm xã hội thì nêu rõ lý do:  ........................  

III. THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP HIỆN NAY 

1. Công việc chính:  ......................................................................................  
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2. Thu nhập hiện nay: ………………………..đồng/tháng 

Hiện nay, tôi chưa hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại 

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết hỗ 

trợ cho tôi theo quy định. 

Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức: 

 Tài khoản (Tên tài khoản:.....................................................…. Số tài 

khoản:…………………………….Ngân hàng:………….……………….…….) 

 Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở)  

 Trực tiếp 

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ 

chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

 .........., ngày ....... tháng ..... năm 2020 

 NGƢỜI ĐỀ NGHỊ 

  (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 
 

Gửi kèm theo Đơn đề nghị là bản sao một trong các giấy tờ sau: 

- Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng 

lao động;  

-Quyết định thôi việc;  

-Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;  

-Bản sao sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc tham gia bảo hiểm xã 

hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp không có sổ bảo hiểm xã hội thì người lao động nêu 

rõ lý do trong Giấy đề nghị. 
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Mẫu số 04 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________ 

 

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ  

(Dành cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm) 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân (xã/phường/thị trấn)…………… 

 

I. THÔNG TIN VỀ NGƢỜI LAO ĐỘNG 

1. Họ và tên: ………………Ngày, tháng, năm sinh: ......./......./............ 

2. Dân tộc: ……. ............................... Giới tính:  ..........................................  

3. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số: ...................  

Ngày cấp: …..../…...../. ....................   Nơi cấp: ............................................  

4. Nơi ở hiện tại: ............................................................................................  

Nơi thường trú:  .............................................................................................  

Nơi tạm trú:  ..................................................................................................  

Điện thoại liên hệ:  ...........................  ............................................................  

5. Số sổ bảo hiểm xã hội (nếu có):  ............ Số thẻ bảo hiểm y tế: ................   

II. THÔNG TIN VỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CHÍNH TRƢỚC 

KHI MẤT VIỆC LÀM 

1. Công việc chính 
1
: 

 Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định 

 Thu gom rác, phế liệu 

 Bốc vác, vận chuyển hàng hóa 

 Lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách 

 Bán lẻ vé số lưu động 
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 Tự làm hoặc làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, 

du lịch, chăm sóc sức khỏe 

2. Nơi làm việc 
2
:  ..........................................................................................  

3. Thu nhập bình quân tháng trước khi mất việc làm:………….. đồng/tháng 

III. THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP 

HIỆN NAY 

1. Công việc chính:  ......................................................................................  

2. Thu nhập hiện nay: ……………………….đồng/tháng. 

Hiện nay, tôi chưa hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại 

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết hỗ 

trợ theo quy định. 

Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức: 

 Tài khoản (Tên tài khoản:....………………………….. Số tài khoản: 

…………………..……Ngân hàng: ………………………………………….….) 

 Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở) ……………………………………… 

 Trực tiếp 

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ 

chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

   ….ngày……tháng….năm 2020 

NGƢỜI ĐỀ NGHỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Ghi chú: 
1. Công việc đem lại thu nhập chính cho người lao động  

2. Trường hợp làm việc cho hộ kinh doanh thì ghi tên, địa chỉ hộ kinh doanh 
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Mẫu số 11 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

 

 

ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐỐI TƢỢNG ĐƢỢC HƢỞNG CHÍNH SÁCH 

VAY VỐN ĐỂ TRẢ LƢƠNG NGỪNG VIỆC  

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố............. 

 

I. THÔNG TIN VỀ NGƢỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức/hợp tác xã/hộkinh doanh/cá nhân
1
:  .................  

2. Địa chỉ trụ sở chính:  ...................................................................................  

3. Điện thoại:  ..................................................................................................  

4. Mã số thuế: ..................................................................................................  

5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số:  ....  

Do.......................................................  Cấp ngày  ..........................................  

6. Quyết định thành lập số
2
:  ...........................................................................  

7. Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư
3
 số:  .........................................  

Do.......................................................  Cấp ngày  ..........................................  

8. Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề
4
 số:  ...  

                                           
1
 Đối với cá nhân có sử dụng, thuê mướn lao động nhưng không phải đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh 

2
 Đối với tổ chức được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

3
 Đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài  

4
 Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật quy định 
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thời hạn còn hiệu lực (tháng, năm)  ........................................................................  

9. Họ và tên người đại diện: ............................................... Chức vụ:  ...........  

- Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số:  ......................  

- Ngày cấp: ........................................... Nơi cấp:  ..........................................  

10. Giấy ủy quyền số ........................ ngày ……/……/....…của  ...................  

 .........................................................................................................................  

11. Vốn tự có/vốn điều lệ/vốn góp:  ................................................................  

12. Các điều kiện kèm theo 

a)Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); 

Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/chứng chỉ hành nghề (đối với những 

ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu 

tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư 

nước ngoài). 

b) Danh sách người lao động phải ngừng việc do người sử dụng lao động 

lập có xác nhận của tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và xác nhận của cơ quan 

bảo hiểm xã hội nơi người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội cho người lao 

động theo Mẫu số 12 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.  

c) Bản sao Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo tài chính quý I năm 2020 

(đối với doanh nghiệp và tổ chức).  

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG 

LAO ĐỘNG 
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1. Kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2019 và 3 tháng đầu năm 2020 

- Năm 2019: 

+ Tổng doanh thu: …… .................................. ……………………... đồng  

+ Tổng chi phí:  .................................. ……………….. ……………. đồng 

+ Thuế: ………. .................................. .…………………………….. đồng 

+ Lợi nhuận: … .................................. ……………………………… đồng 

- 3 tháng đầu năm 2020: 

+ Tổng doanh thu: … .................................. ………………………... đồng  

+ Tổng chi phí: ……… .................................. ……….. ……………. đồng 

+ Thuế: ………..…… .................................. ……………………….. đồng 

+ Lợi nhuận: ………… .................................. ……………………… đồng 

- Thời điểm 31/12/2019, không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài. 

2. Tình hình sử dụng lao động, tiền lương 

- Tổng số lao động:....................................người. Trong đó, số lao động 

đóng bảo hiểm xã hội thường xuyên đến 31/3/2020 là: …………..……….lao 

động.  

- Số lao động ngừng việc tháng ..…/2020:.…lao động, chiếm…...%/tổng số lao 

động. 

- Tiền lương ngừng việc phải trả tháng…/2020 là:…………đồng, trong đó: 

+ Tiền lương đã trả:..……………………..…..đồng. 
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+ Tiền lương chưa trả: ………………...……....đồng. 

Chúng tôi gặp khó khăn về tài chính, đã cân đối và sử dụng hết nguồn lực 

tài chính nhưng không đủ chi trả tiền lương ngừng việc cho người lao động. 

Chúng tôi có nhu cầu vay vốn để trả lương cho người lao động ngừng việc trong 

tháng……/2020.  

III. ĐỀ NGHỊ 

Căn cứ Quyết định số …./2020/QĐ-TTg ngày ….tháng …..năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ………………………………………………………  

Đề nghị Ủy ban nhân dân ……………xác nhận cho ……………là đối tượng 

được hưởng chính sách vay vốn để trả lương ngừng việc tại Ngân hàng Chính sách 

xã hội. 

- Chúng tôi cam kết:  

+ Chịu trách nhiệm về sự chính xác, trung thực của các thông tin đã cung cấp 

trên. 

+ Thực hiện đầy đủ các cam kết với Ngân hàng Chính sách xã hội, sử dụng 

tiền vay đúng mục đích, thực hiện nghiêm túc kế hoạch trả nợ đảm bảo trả nợ đầy 

đủ, đúng hạn và cam kết sẽ dùng các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của mình để 

trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu NSDLĐ. 

.…, ngày. ..…. tháng. … năm. … 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN 

(Ký tên, đóng dấu) 
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TÊN DOANH NGHIỆP...... 

 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        Mẫu số 01                                         

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG,  

NGHỈ VIỆC KHÔNG HƢỞNG LƢƠNG  

Tháng ……….…. 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố………………… 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 

1. Tên doanh nghiệp:……………………………………….. 

2. Mã số doanh nghiệp:…………………………………… 

3. Địa chỉ:……………………………………………… 

II. DANH SÁCH NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG 

HƢỞNG LƢƠNG 

TT Họ và tên 

Phòng, 

ban, 

phân 

xƣởng 

làm 

việc 

Loại 

hợp 

đồng 

lao 

động 

Thời 

điểm 

bắt 

đầu 

thực 

hiện 

HĐLĐ 

Số sổ 

bảo 

hiểm 

Thời điểm bắt 

đầu tạm hoãn, 

nghỉ việc không 

hƣởng lƣơng 

(Ngày tháng 

năm) 

Thời gian tạm 

hoãn 

HĐLĐ/nghỉ 

không lƣơng (từ 

ngày tháng năm 

đến ngày tháng 

năm) 

Số tiền 

hỗ trợ 

Tài khoản 

của ngƣời 

lao động 

nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số 

TK, Ngân 

hàng) 

Ghi chú 

           

…           

 Cộng          

 

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: ………………………………………….)            
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Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội 
(Ký tên và đóng dấu) 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: …. 

 

 

 

 

 

Xác nhận của tổ chức công đoàn 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

Ngày….tháng….năm…. 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 

(Ký tên và đóng dấu) 

  

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ  kèm theo  gồm có: Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, bản sao báo cáo tài chính năm 

2019, quý I năm 2020 và các giấy tờ chứng minh tài chính khác của doanh nghiệp. 
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Mẫu số 12 
TÊN ĐƠN VỊ............... 

 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH NGƢỜI LAO ĐỘNG BỊ NGỪNG VIỆC DO ẢNH HƢỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 

Tháng …/2020 

 

Tên đơn vị:… 

   

Mã số doanh nghiệp:……. Mã số thuế: …………….. 

Ngành nghề kinh doanh chính:  Vùng doanh nghiệp: Mức lƣơng tối thiểu vùng 

Địa chỉ: 

Tổng số lao động thường xuyên tại doanh 

nghiệp:        Tổng số lao động bị ngừng việc: 

  

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Số 

CMND/ 

CCCD 

Phòng/ba

n/ 

phân 

xƣởng 

làm việc  

Loại 

hợp 

đồng 

lao 

động  

Mã 

số 

bảo 

hiểm 

xã 

hội 

Thời gian ngừng 

việc 

Tổng 

số 

tiền 

lƣơn

g 

phải 

trả 

(ngà

n 

đồng

) 

 Số 

tiền 

lƣơn

g đã 

trả 

(ngà

n 

đồng

) 

Số tiền đề 

nghị vay 

để trả 

lƣơng 

ngừng 

việc 

(ngàn 

đồng) 

Số tài 

khoản 

nhận 

lƣơng 

(nếu 

có) 

Chữ 

ký 
Na

m 
Nữ 

Từ 

ngày/tháng/

năm đến 

ngày/tháng/

năm 

Thời 

gian 

(thán

g) 
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1                             

2                             

… 

              …               

 

Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội 
(Ký tên và đóng dấu) 

 

Nơi nhận: 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Lưu: …. 

Xác nhận của tổ chức 

công đoàn 
(Ký tên và đóng dấu) 

Ngày….tháng….năm…. 

ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

(Ký tên và đóng dấu) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÕA BÌNH 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 1082/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 14 tháng 5 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh khoanh định khu vực hoạt động khoáng sản, khu vực 

tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hoà Bình  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;  

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; 

Căn cứ Công văn số 1860/TTg-KTN ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt kết quả khoanh định khu vực cấm, tạm thời 

cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; 

Căn cứ Quyết định số 3081/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt khoanh định khu vực cấm hoạt động 

khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình; 

Căn cứ Quyết định số 3042/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba 

loại rừng giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hòa Bình; 

Căn cứ Công văn số 74/TTg-CN ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc điều chỉnh khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; 



67 

 

 

Căn cứ Công văn số 389/TTg-CN ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc điều chỉnh diện tích 41,76 ha tại xã Yên Bồng, huyện 

Lạc Thủy ra khỏi khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

254/TTr-TNMT ngày 06 tháng 5 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh đưa diện tích 143,0 ha khu vực đá vôi núi Quèn Cốc 

và diện tích 41,76 ha khu vực nhà máy sản xuất vôi và bột nhẹ Xuân Thiện Hòa 

Bình tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình ra khỏi khu vực cấm hoạt 

động khoáng sản đã phê duyệt khoanh định tại Điểm 1, Điều 1 Quyết định số 

3081/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc 

phê duyệt khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời 

cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (có tọa độ, diện tích khu 

vực đưa ra khỏi khu vực cấm, tạm cấm kèo theo). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời 

của Quyết định số 3081/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hòa Bình về việc phê duyệt khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, 

khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ 

trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các 

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

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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VỊ TRÍ, TỌA ĐỘ ĐIỀU CHỈNH RA KHỎI KHU VỰC CẤM, TẠM THỜI 

CẤM HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN 

(Kèm theo Quyết định số: 1082/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

I- TỌA ĐỘ KHU VỰC 41,76 HA 

STT 
Hệ VN 2000, Kinh tuyến trục 106

0
, múi chiếu 3

0
 

X(m) Y(m) 

12 2262040.41 474094.81 

13 2262303.61 474095.84 

14 2262522.61 474076.85 

15 2262683.46 473998.10 

16 2263043.73 473961.69 

17 2263025.53 473873.48 

18 2263055.76 473858.95 

19 2263055.32 473782.94 

20 2263006.82 473749.29 

21 2262955.75 473742.26 

22 2262928.89 473668.38 

23 2263031.35 473643.20 

11 2263266.01 473565.05 

10 2263225.74 473445.807 

9 2262484.27 473692.27 

8 2261947.63 473801.99 

7 2261966.26 473862.10 
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II- TỌA ĐỘ KHU VỰC 143,0 HA 

STT 
Hệ VN 2000, Kinh tuyến trục 106

0
, múi chiếu 3

0
 

X(m) Y(m) 

1 2264435.57 473136.21 

2 2264378.07 472726.87 

3 2260830.76 473788.18 

4 2260841.28 473867.25 

5 2261005.27 474032.24 

6 2261781.71 473952.97 

7 2261966.26 473862.10 

8 2261947.63 473801.99 

9 2262484.27 473692.27 

10 2263225.74 473445.807 

11 2263266.01 473565.05 

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÕA BÌNH 

–––––––– 

Số: 1264 /QĐ-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Hoà Bình, ngày 08 tháng 6 năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, bổ sung  

trong lĩnh vực khí tƣợng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở  

Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Hoà Bình  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 

 

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

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

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

soát thủ tục hành chính; 

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

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 

hành chính;  

Căn cứ Quyết định số 1183/QĐ-BTNMT ngày 27/5/2020 của Bộ Trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

299/TTr-STNMT ngày 02/6/2020. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục  thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn (03 thủ tục) thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình.  

Điều 2. Bãi bỏ 03 thủ tục cấp tỉnh lĩnh vực khí tượng thủy văn công bố tại 

Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của TTHC tại Quyết định này được 

công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: csdl.dichvucong.gov.vn); Cổng 

Dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: dichvucong.hoabinh.gov.vn), Trang Thông tin điện 

tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn). 

Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện 

tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kể từ ngày ký. 

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: 

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên 

quan, căn cứ thủ tục hành chính tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình 

nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp tỉnh, 

cấp huyện trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian trước ngày 

15/6/2020. 

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên 

quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng TTHC được công bố tại Quyết 

định này trên phần mềm một cửa điện tử tỉnh, Cổng Dịch vụ công tỉnh, Trang 

Thông tin điện tử của Sở, Ngành liên quan và niêm yết, công khai TTHC tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quy định. 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài 

nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 Bùi Văn Khánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

DANH MỤC TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN THUỘC THẨM QUYỀN  

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG TỈNH HÕA BÌNH 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:  1264 /QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––––  

 

 

TT Mã số TTHC 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

1 1.000.987.00.00.00.H28 

Cấp giấy phép 

hoạt động dự 

báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 

Hai (02) ngày làm việc. 

- Thời hạn tiến hành thẩm 

định, thẩm tra, khảo sát, 

đánh giá, kết luận Cấp 

phép: Mười lăm (15) ngày 

làm việc kể từ ngày nhận 

hồ sơ hợp lệ. 

Trung 

tâm 

phục vụ 

Hành 

chính 

công 

tỉnh Hòa 

Bình 

(đường 

Không quy 

định 

 

- Luật khí tượng thủy văn 

2015. 

- Nghị định số 38/2016/NĐ-

CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 

của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật khí 

tượng thủy văn. 

- Nghị định số 48/2020/NĐ-
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Trần 

Hưng 

Đạo, 

thành 

phố Hòa 

Bình) 

CP ngày 15 tháng 4 năm 2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị 

định số 38/2016/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật khí 

tượng thủy văn. 

2 1.000.970.00.00.00.H28 

Gia hạn, sửa đổi, 

bổ sung giấy 

phép hoạt động 

dự báo, cảnh báo 

khí tượng thủy 

văn 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 

Hai (02) ngày làm việc. 

- Thời hạn tiến hành thẩm 

định, thẩm tra, khảo sát, 

đánh giá, kết luận Cấp 

phép: Mười lăm (15) ngày 

làm việc kể từ ngày nhận 

hồ sơ hợp lệ. 

Trung 

tâm 

phục vụ 

Hành 

chính 

công 

tỉnh Hòa 

Bình 

(đường 

Trần 

Không quy 

định 

- Luật khí tượng thủy văn 

2015. 

- Nghị định số 38/2016/NĐ-

CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 

của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật khí 

tượng thủy văn. 

- Nghị định số 48/2020/NĐ-

CP ngày 15 tháng 4 năm 2020 
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Hưng 

Đạo, 

thành 

phố Hòa 

Bình) 

của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị 

định số 38/2016/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật khí 

tượng thủy văn. 

3 1.000.943.00.00.00.H28 

Cấp lại giấy phép 

hoạt động dự 

báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn 

Thời hạn tiến hành thẩm 

định, thẩm tra, khảo sát, 

đánh giá, kết luận Cấp 

phép: Năm (05) ngày làm 

việc kể từ ngày nhận hồ 

sơ hợp lệ. 

Trung 

tâm 

phục vụ 

Hành 

chính 

công 

tỉnh Hòa 

Bình 

(đường 

Trần 

Hưng 

Không quy 

định 

-Luật khí tượng thủy văn 

2015. 

-Nghị định số 38/2016/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật khí 

tượng thủy văn. 

- Nghị định số 48/2020/NĐ-

CP ngày 15 tháng 4 năm 2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ 
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Đạo, 

thành 

phố Hòa 

Bình) 

sung một số điều của Nghị 

định số 38/2016/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật khí 

tượng thủy văn. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌN



 
 

 

Phần II. 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG TTHC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1264 /QĐ-UBND ngày 08  tháng 6 năm 2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình). 

––––––––––– 

1. Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tƣợng thủy văn 

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1. Nộp hồ sơ: 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở 

Tài nguyên và Môi trường qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; nộp 

trực tuyến cấp độ 3 trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh/thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

- Bước 2. Kiểm tra hồ sơ: 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài 

nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, khẳng định tính hợp lệ 

của hồ sơ đã nhận; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

- Bước 3. Thẩm định và cấp phép: 

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi 

trường có trách nhiệm xem xét, tổ chức thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, 

kết luận, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép hoạt động dự báo, 

cảnh báo khí tượng thủy văn cho tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện trong thời 

hạn tối đa 15 ngày làm việc. 

Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lý do. 

b) Cách thức thực hiện 



 
 

 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo đối với tổ chức: 

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng 

thủy văn theo Mẫu số 2 Phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CPngày 15 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ; 

(2) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu 

quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh của tổ 

chức; 

(3) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu 

văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của đội ngũ nhân viên; 

(4) Bản khai cơ sở vật chất, kỹ thuật; thông tin, dữ liệu phục vụ dự báo, 

cảnh báo; quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; quy trình 

quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo theo Mẫu số 06 Phụ lục kèm theo 

Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ; 

(5) Bản khai kinh nghiệm công tác của nhân viên tham gia dự báo, 

cảnh báo, có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý nhân sự nơi đã từng làm 

việc. 

+ Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo đối với cá nhân: 

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng 

thủy văn theo Mẫu số 02 Phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ; 

(2) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu 



 
 

 

văn bằng, chứng chỉ đào tạo chuyên ngành phù hợp với nội dung xin cấp phép 

hoạt động dự báo, cảnh báo; 

(3) Bản khai cơ sở vật chất, kỹ thuật; thông tin, dữ liệu phục vụ dự báo, 

cảnh báo; quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; quy trình 

quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo theo Mẫu số 06 Phụ lục kèm theo 

Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ; 

(4) Bản khai kinh nghiệm công tác, có xác nhận của cơ quan, tổ chức 

quản lý nhân sự nơi đã từng làm việc. 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Hai (02) ngày làm việc. 

- Thời hạn tiến hành thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận Cấp 

phép: Mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp: không. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh  

báo  khí  tượng   thủy   văn   theo   Mẫu số   05   (kèm   theo   Nghị   định số 

48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ) hoặc văn bản từ 

chối cấp phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cho tổ chức, cá 

nhân. 

h) Lệ phí: không. 



 
 

 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Mẫu số 05: Giấy phép hoạt động dự  báo,  cảnh  báo  khí  tượng  thủy văn 

(kèm theo Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm năm 2020 của 

Chính phủ). 

- Mẫu số 02: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng 

thủy văn (kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 

của Chính phủ). 

- Mẫu số 06: Bản khai cơ sở vật chất, kỹ thuật; thông tin, dữ liệu phục vụ dự 

báo, cảnh báo; quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn và quy 

trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (kèm theo Nghị định số 

48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

(1) Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức 

- Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự. 

- Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn gồm: trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, 

dữ liệu khí tượng thủy văn; thông tin, dữ liệu phục vụ dự báo, cảnh báo; quy 

trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo để các sản phẩm dự báo đủ độ tin cậy; quy trình 

quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 

- Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 01 (một) người, tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động 

dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

(2) Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của cá nhân 

- Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn gồm: trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, 



 
 

 

dữ liệu khí tượng thủy văn; thông tin, dữ liệu phục vụ dự báo, cảnh báo; quy 

trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo để các sản phẩm dự báo đủ độ tin cậy; quy trình 

quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 

03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

(3) Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức, cá 

nhân nước ngoài tại Việt Nam 

- Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức 

nước ngoài tại Việt Nam 

+ Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự. 

+ Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn gồm: trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, 

dữ liệu khí tượng thủy văn; thông tin, dữ liệu phục vụ dự báo, cảnh báo; quy 

trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo để các sản phẩm dự báo đủ độ tin cậy; quy trình 

quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 

+ Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 01 (một) người tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động 

dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

+ Được phép hoạt động, cư trú hợp pháp tại Việt Nam. 

+ Có nhân lực thông thạo tiếng Việt hoặc có phiên dịch phù hợp. 

- Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của cá nhân 

nước ngoài tại Việt Nam 

+ Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn gồm: trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, 

dữ liệu khí tượng thủy văn; thông tin, dữ liệu phục vụ dự báo, cảnh báo; quy 



 
 

 

trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo để các sản phẩm dự báo đủ độ tin cậy; quy trình 

quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 

+ Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 

năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

+ Được phép hoạt động, cư trú hợp pháp tại Việt Nam. 

+ Có nhân lực thông thạo tiếng Việt hoặc có phiên dịch phù hợp. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật khí tượng thủy văn 2015. 

- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn. 

- Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy 

văn. 



 
 

 

Mẫu số 05 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO, CẢNH 

BÁO KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN4
 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 
 

GIẤY PHÉP 

HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO, 

CẢNH BÁO KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN 

Số ………….. 

 

 
NĂM…….. 

  

 

 

 

 

 

 

Không cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng; 

Chỉ hoạt động theo nội dung giấy phép được cấp. 

(trang 1) 
 

(trang 2) 

NỘI DUNG GIẤY PHÉP 

1. Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân được 

cấp giấy phép:…. 

2. Phạm vi hoạt động dự báo, cảnh báo:…. 

3. Loại hoạt động dự báo, cảnh báo được 

cấp phép:... 

4. Đối tượng cung cấp thông tin dự báo, 

cảnh báo:... 

5. Thời hạn của giấy phép:… 

Hòa Bình, ngày   tháng năm 

TM.UBND 

CHỦ TỊCH 

 
Gia hạn/bổ sung lần thứ nhất:…...... 

 

 

 

Hà Nội, ngày tháng năm 

BỘ TRƢỞNG 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG/ 

TM.UBND 

CHỦ TỊCH 

Gia hạn/bổ sung lần thứ hai:...…...... 

 

 

 

Hòa Bình, ngày   tháng năm 

     TM.UBND CHỦ TỊCH 

(trang 3) 
 

(trang 4) 

 

Giấy phép được in trên giấy có hoa văn, ở giữa là hình Quốc huy, cỡ giấy A4 gập. 
 

4 Sửa đổi theo quy định tại Mẫu số 05 của Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 

tháng 4 năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020. 



 
 

 

Mẫu số 02 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

……………, ngày ………. tháng ……… năm ………. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO, CẢNH BÁO 

KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN 

(Đề nghị: cấp lần đầu/cấp lại/sửa đổi/bổ sung/gia hạn) 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa bình 

1. Tên tổ chức/cá nhân: 

2. Người đại diện trước pháp luật (không áp dụng đối với cá nhân đề nghị cấp 

giấy phép): 

3. Quyết định thành lập/giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh: 

4. Địa chỉ chính tại: 

5. Số điện thoại: Fax: E-mail: 

Căn cứ Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn, đề nghị Bộ Tài 

nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy 

văn với các nội dung sau đây: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

(Ghi rõ loại hoạt động dự báo, cảnh báo mà tổ chức/cá nhân xin cấp giấy phép 

hoạt động) 

6. Các giấy tờ kê khai kèm theo. 

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung đã kê khai. 

Ngƣời đứng đầu tổ chức/cá nhân xin phép 

(Ký tên/đóng dấu) 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mẫu số 06 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

……., ngày tháng năm………. 

BẢN KHAI 

Cơ sở vật chất, kỹ thuật; thông tin, dữ liệu phục vụ dự báo, cảnh báo; 

quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tƣợng thủy văn 

và quy trình quản lý, đánh giá chất lƣợng dự báo, cảnh báo 

(Kèm theo đơn đề nghị cấp lần đầu/cấp lại/sửa đổi/bổ sung/ gia hạn 

của tổ chức/cá nhân) 

 

1. Cơ sở vật chất, kỹ thuật (Trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử 

lý thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn): 

 

 

TT 
Tên, mã hiệu của 

thiết bị, công nghệ 

 

Cấu hình 

 

Số lƣợng 

 

Tình trạng 

 

Ghi chú 

      

2. Thông tin, dữ liệu phục vụ dự báo, cảnh báo 

3. Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tƣợng thủy văn 

 

 

TT Tên quy trình * 
Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, tháng 

văn bản 

Ngƣời ký 

văn bản 

 

Ghi chú 

      

* Kèm theo bản sao văn bản quy trình 

4. Quy trình quản lý, đánh giá chất lƣợng dự báo, cảnh báo 

 

 

TT Tên quy trình 

*** 

Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, tháng 

văn bản 

Ngƣời ký 

văn bản 

 

Ghi chú 

      

*** Kèm theo bản sao văn bản quy trình 

Cam kết xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung đã kê 

khai này của tổ chức/cá nhân./. 

 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/CÁ NHÂN XIN 
PHÉP 

(Chức vụ, ký, họ tên, đóng dấu của tổ chức) 



 
 

 

2. Gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí 

tƣợng thủy văn 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1. Nộp hồ sơ: 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép yêu cầu gửi cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất là 30 ngày. 

- Bước 2. Kiểm tra hồ sơ: 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài 

nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, khẳng định tính hợp lệ 

của hồ sơ đã nhận; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

- Bước 3. Thẩm định và cấp phép: 

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi 

trường có trách nhiệm xem xét, tổ chức thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, 

kết luận, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy 

phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cho tổ chức và cá nhân có 

đủ điều kiện trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc. 

Trường hợp không đủ điều kiện sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thì cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lý do. 

b) Cách thức thực hiện 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 



 
 

 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn giấy phép theo Mẫu số 02 

Phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ; 

(2) Báo cáo kết quả hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn kể từ 

khi được cấp giấy phép hoặc được sửa đổi, bổ sung giấy phép theo Mẫu số 03 

Phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ; 

(3) Bản sao chứng thực giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng 

thủy văn đã được cấp. 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Hai (02) ngày làm việc. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-38-2016-nd-cp-huong-dan-luat-khi-tuong-thuy-van-313792.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-38-2016-nd-cp-huong-dan-luat-khi-tuong-thuy-van-313792.aspx


 
 

 

- Thời hạn tiến hành thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận Cấp 

phép: Mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp: không. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động dự báo, 

cảnh báo khí tượng thủy văn theo Mẫu 05 (kèm theo Nghị định số 48/2020/NĐ- 

CP ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ) hoặc văn bản từ chối cấp phép 

hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cho tổ chức, cá nhân. 

h) Lệ phí: không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Mẫu số 05: Giấy phép hoạt động dự  báo,  cảnh  báo  khí  tượng  thủy 

văn (kèm theo Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ). 

- Mẫu số 02: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn (kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ). 

- Mẫu số 03: Báo cáo kết quả hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy 

văn (kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-38-2016-nd-cp-huong-dan-luat-khi-tuong-thuy-van-313792.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-38-2016-nd-cp-huong-dan-luat-khi-tuong-thuy-van-313792.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-38-2016-nd-cp-huong-dan-luat-khi-tuong-thuy-van-313792.aspx


 
 

 

(1) Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức 

- Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự. 

- Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn gồm: trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, 

dữ liệu khí tượng thủy văn; thông tin, dữ liệu phục vụ dự báo, cảnh báo; quy 

trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo để các sản phẩm dự báo đủ độ tin cậy; quy trình 

quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 

- Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 01 (một) người tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động 

dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

(2) Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của cá nhân 

- Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn gồm: trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, 

dữ liệu khí tượng thủy văn; thông tin, dữ liệu phục vụ dự báo, cảnh báo; quy 

trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo để các sản phẩm dự báo đủ độ tin cậy; quy trình 

quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 

03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 



 
 

 

(3) Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức, 

cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 

- Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức 

nước ngoài tại Việt Nam 

+ Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự. 

+ Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo 

khí tượng thủy văn gồm: trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông 

tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; thông tin, dữ liệu phục vụ dự báo, cảnh báo; quy 

trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo để các sản phẩm dự báo đủ độ tin cậy; quy trình 

quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 

+ Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 01 (một) người tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động 

dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

+ Được phép hoạt động, cư trú hợp pháp tại Việt Nam. 

+ Có nhân lực thông thạo tiếng Việt hoặc có phiên dịch phù hợp. 

- Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của cá nhân 

nước ngoài tại Việt Nam 

+ Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo 

khí tượng thủy văn gồm: trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông 

tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; thông tin, dữ liệu phục vụ dự báo, cảnh báo; quy 

trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo để các sản phẩm dự báo đủ độ tin cậy; quy trình 

quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 

+ Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít 

nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

+ Được phép hoạt động, cư trú hợp pháp tại Việt Nam. 



 
 

 

+ Có nhân lực thông thạo tiếng Việt hoặc có phiên dịch phù hợp. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật khí tượng thủy văn 2015. 

- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn. 

Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-38-2016-nd-cp-huong-dan-luat-khi-tuong-thuy-van-313792.aspx


 
 

 

Mẫu số 05 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN5
 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 
 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO, 

CẢNH BÁO KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN 

Số ………….. 

 

 
NĂM…….. 

  

 

 

 

 

 

 

Không cho mượn, cho thuê, chuyển 

nhượng; Chỉ hoạt động theo nội 

dung giấy phép được cấp. 

(trang 1) 
 

(trang 2) 

NỘI DUNG GIẤY PHÉP 

1. Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân được cấp 

giấy phép:…. 

2. Phạm vi hoạt động dự báo, cảnh báo:…. 

3. Loại hoạt động dự báo, cảnh báo được cấp 

phép:... 

4. Đối tượng cung cấp thông tin dự báo, cảnh 

báo:... 

5. Thời hạn của giấy phép:… 

Hòa Bình, ngày  tháng năm 

                   TM.UBND 

CHỦ TỊCH 

 
Gia hạn/bổ sung lần thứ nhất:…...... 

 

 

 

Hòa Bình, ngày  tháng  năm 

TM.UBND 

CHỦ TỊCH 

Gia hạn/bổ sung lần thứ hai:...…...... 

 

 

 

                 Hòa Bình, ngày   tháng  năm 

                                       TM.UBND  

                                      CHỦ TỊCH 

(trang 3) 
 

(trang 4) 
 

Giấy phép được in trên giấy có hoa văn, ở giữa là hình Quốc huy, cỡ giấy A4 gập. 
 

5 Sửa đổi theo quy định tại Mẫu số 05 của Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 

2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020. 



 
 

 

 

 

 

Mẫu số 02 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……………, ngày ………. tháng ……… năm ………. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO, CẢNH BÁO 

KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN 

(Đề nghị: cấp lần đầu/cấp lại/sửa đổi/bổ sung/gia hạn) 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 

1. Tên tổ chức/cá nhân: 

2. Người đại diện trước pháp luật (không áp dụng đối với cá nhân đề nghị 

cấp giấy phép): 

3. Quyết định thành lập/giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh: 

4. Địa chỉ chính tại: 

5. Số điện thoại: Fax: E-mail: 

Căn cứ Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn, đề nghị 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn với các nội dung sau đây: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

(Ghi rõ loại hoạt động dự báo, cảnh báo mà tổ chức/cá nhân xin cấp giấy 

phép hoạt động) 



 
 

 

6. Các giấy tờ kê khai kèm theo. 

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung đã kê khai. 

Ngƣời đứng đầu tổ chức/cá nhân xin phép 

(Ký tên/đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mẫu số 03 
Tên tổ chức, cá nhân đƣợc cấp 

giấy phép hoạt động dự báo, 

cảnh báo khí tƣợng thủy văn 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /BC ………, ngày ….. tháng ….. năm………. 

 

BÁO CÁO 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƢỢNG THỦY 

VĂN 

Năm…………../ từ năm .... đến năm.... 

 

1. Tên tổ chức, cá nhân: 

2. Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn số: 

3. Các hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đã thực hiện: 

 

TT Tên các hoạt động Chủ đầu tƣ Giá trị đã 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Ghi chú 

      

      

      

    -  

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung báo cáo này. 

 

 

Ngƣời đứng đầu tổ chức/cá nhân xin phép 

(Ký tên/đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tƣợng thủy văn 

a) Trình tự thực hiện 

   - Bước 1. Nộp hồ sơ: 

 Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

 - Bước 2. Thẩm định và cấp phép: 

Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm xem xét, thẩm định, thẩm tra, cấp lại 

giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cho tổ chức, cá nhân có 

đủ điều kiện trong thời hạn 05 ngày làm việc. 

Trường hợp không đủ điều kiện cấp lại giấy phép thì cơ quan tiếp nhận hồ 

sơ trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lý do. 

b) Cách thức thực hiện 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy 

văn theo Mẫu số 02 Phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ. 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết:  



 
 

 

Thời hạn tiến hành thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận Cấp 

phép: Năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp: không. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động dự báo, 

cảnh  báo  khí  tượng   thủy   văn   theo   Mẫu   số   05 (kèm   theo   Nghị   định số 

48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ) hoặc văn bản từ chối 

cấp phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cho tổ chức, cá nhân. 

h) Lệ phí: không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Mẫu số 05: Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí  tượng thủy     văn 

(kèm theo Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ). 

 - Mẫu số 02: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy 

văn (kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

(1) Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức 

- Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự. 

- Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo 

khí tượng thủy văn gồm: trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông 

tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; thông tin, dữ liệu phục vụ dự báo, cảnh báo; quy 



 
 

 

trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo để các sản phẩm dự báo đủ độ tin cậy; quy trình 

quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 

- Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 01 (một) người tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự 

báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

(2) Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của cá nhân 

- Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo 

khí tượng thủy văn gồm: trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông 

tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; thông tin, dữ liệu phục vụ dự báo, cảnh báo; quy 

trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo để các sản phẩm dự báo đủ độ tin cậy; quy trình 

quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít 

nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

(3) Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ 

chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 

- Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức 

nước ngoài tại Việt Nam 

+ Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự. 

+ Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn gồm: trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, 

dữ liệu khí tượng thủy văn; thông tin, dữ liệu phục vụ dự báo, cảnh báo; quy trình 

kỹ thuật dự báo, cảnh báo để các sản phẩm dự báo đủ độ tin cậy; quy trình quản 

lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 

+ Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 01 (một) người tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự 

báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 



 
 

 

+ Được phép hoạt động, cư trú hợp pháp tại Việt Nam. 

+ Có nhân lực thông thạo tiếng Việt hoặc có phiên dịch phù hợp. 

- Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của cá nhân 

nước ngoài tại Việt Nam 

+ Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn gồm: trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, 

dữ liệu khí tượng thủy văn; thông tin, dữ liệu phục vụ dự báo, cảnh báo; quy trình 

kỹ thuật dự báo, cảnh báo để các sản phẩm dự báo đủ độ tin cậy; quy trình quản 

lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 

+ Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 

03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

+ Được phép hoạt động, cư trú hợp pháp tại Việt Nam. 

+ Có nhân lực thông thạo tiếng Việt hoặc có phiên dịch phù hợp. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật khí tượng thủy văn 2015. 

- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn. 

- Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy 

văn. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Mẫu số 05 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO, 

CẢNH BÁO KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN6
 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 
 

GIẤY PHÉP 

HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO, 

CẢNH BÁO KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN 

Số ………….. 

 

 
NĂM…….. 

  

 

 

 

 

 

 

Không cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng; 

Chỉ hoạt động theo nội dung giấy phép được cấp. 

(trang 1) 
 

(trang 2) 

NỘI DUNG GIẤY PHÉP 

1. Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân được cấp giấy 

phép:…. 

2. Phạm vi hoạt động dự báo, cảnh báo:…. 

3. Loại hoạt động dự báo, cảnh báo được cấp phép:... 

4. Đối tượng cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo:... 

5. Thời hạn của giấy phép:… 

Hòa Bình, ngày  tháng năm 

                  TM.UBND 

CHỦ TỊCH 

 
Gia hạn/bổ sung lần thứ nhất:…...... 

 

 

 

Hòa Bình, ngày   tháng năm 

TM.UBND 

CHỦ TỊCH 

Gia hạn/bổ sung lần thứ hai:...…...... 

 

 

 

Hòa Bình, ngày   tháng năm 

TM.UBND 

CHỦ TỊCH 

(trang 3) 
 

(trang 4) 
 

Giấy phép được in trên giấy có hoa văn, ở giữa là hình Quốc huy, cỡ giấy A4 gập. 
 

6 Sửa đổi theo quy định tại Mẫu số 05 của Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 

năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020. 

 



 
 

 

 

Mẫu số 02 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

……………, ngày ………. tháng ……… năm ………. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO, CẢNH BÁO 

KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN 

(Đề nghị: cấp lần đầu/cấp lại/sửa đổi/bổ sung/gia hạn) 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 

1. Tên tổ chức/cá nhân: 

2. Người đại diện trước pháp luật (không áp dụng đối với cá nhân đề nghị 

cấp giấy phép): 

3. Quyết định thành lập/giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh: 

4. Địa chỉ chính tại: 

5. Số điện thoại: Fax: E-mail: 

Căn cứ Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn, đề nghị 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn với các nội dung sau đây: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

(Ghi rõ loại hoạt động dự báo, cảnh báo mà tổ chức/cá nhân xin cấp giấy 

phép hoạt động) 



 
 

 

6. Các giấy tờ kê khai kèm theo. 

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung đã kê khai. 

Ngƣời đứng đầu tổ chức/cá nhân xin phép 

(Ký tên/đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÕA BÌNH 

––––––––– 

Số: 1269/QĐ-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Hòa Bình, ngày  09 tháng 6 năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành  

trong lĩnh vực đầu tƣ thuộc phạm vi chức năng quản lý của  

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Hòa Bình 

––––––––– 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

 

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

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

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

soát thủ tục hành chính;  

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

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

Căn cứ Quyết định số 814/QĐ-BKHĐT ngày 25/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới 

trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tại Tờ trình số  91/TTr-

SKHĐT ngày 03/6/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành trong lĩnh vực đầu tư (02 thủ tục) thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình. 



 
 

 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính tại Quyết định này 

được công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (csdl.dichvucong.gov.vn); Cổng 

Dịch vụ công tỉnh (dichvucong.hoabinh.gov.vn); Trang Thông tin điện tử của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, chuyên mục “Văn bản/Quyết định” tại địa chỉ:  

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn 

Điều 2. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện 

tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kể từ ngày ký. 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải đầy đủ nội 

dung cụ thể của thủ tục hành chính tại Quyết định này vào phần mềm một cửa 

điện tử tỉnh, Cổng Dịch vụ công tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở, Ngành 

liên quan và niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo 

quy định; 

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và cơ quan liên quan căn cứ 

thủ tục hành chính tại Quyết định này, rà soát, xây dựng quy trình nội bộ thuộc 

phạm vi chức năng quản lý. Thời gian trước ngày 15/6/2020. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế 

hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

    Bùi Văn Khánh 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/


 

 

 

Phụ lục 

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐẤU THẦU THUỘC  

PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ TỈNH HÕA BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  1269  /QĐ-UBND ngày  09   tháng   6   năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

––––––––––––––  

 

Phần 1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

TT Mã TTHC Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa điểm tiếp 

nhận/cơ quan thực 

hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

1 

 Trình tự, thủ tục 

quyết định chủ 

trương đầu tư 

đối với Dự án 

sân gôn thuộc 

thẩm quyền của 

Thủ tướng Chính 

phủ (đối với dự 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ Hồ sơ dự án sân gôn 

theo quy định tại Điểm a, Khoản nay, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy 

ý kiến thẩm định của các bộ, cơ quan 

có liên quan về những nội dung của 

Dự án sân gôn; 

- Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tiếp nhận 

hồ sơ từ Trung tâm 

phục vụ HCC tỉnh 

và lấy ý kiến thẩm 

của Bộ, ngành và 

cơ quan khác có 

Không - Luật Đầu tư ngày 

26/11/2014; 

- Nghị định số 

118/2015/NĐ-CP ngày 

12/11/2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một 



 

 

 

án không thuộc 

diện cấp Giấy 

chứng nhận đăng 

ký đầu tư) 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ lấy ý kiến, các bộ, 

cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến 

bằng văn bản về những nội dung của 

Dự án sân gôn thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của mình, gửi Sở Kế hoạch 

và đầu tư; 

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày 

nhận được Hồ sơ Dự án sân gôn, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo 

cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem 

xét, có ý kiến thẩm định hồ sơ Dự án 

sân gôn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được ý kiến của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

tổ chức thẩm định, lập báo cáo trình 

liên quan; 

- Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư tổ chức 

thẩm định; 

- Văn phòng Chính 

phủ thực hiện thẩm 

tra; 

- Thủ tướng Chính 

phủ quyết định chủ 

trương đầu tư. 

số điều của Luật Đầu tư; 

- Nghị định số 

52/2020/NĐ-CP ngày 

27/4/2020 của Chính 

phủ về đầu tư xây dựng 

và kinh doanh sân gôn; 

- Thông tư số 

16/2015/TT-BKHĐT 

ngày 18/11/2015 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư quy 

định biểu mẫu thực hiện 

thủ tục đầu tư và báo cáo 

hoạt động đầu tư tại Việt 

Nam. 



 

 

 

Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ 

trương đầu tư gồm các nội dung theo 

quy định của pháp luật đầu tư; 

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày 

nhận hồ sơ trình đầy đủ, đúng thủ tục 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn 

phòng Chính phủ thực hiện thẩm tra, 

trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

quyết định và Văn phòng Chính phủ 

thực hiện phát hành, công khai văn 

bản theo đúng Quy chế làm việc của 

Chính phủ. 

2 

 Trình tự, thủ tục 

quyết định chủ 

trương đầu tư 

đối với Dự án 

sân gôn thuộc 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ Hồ sơ dự án sân gôn 

theo quy định tại Điểm a, Khoản nay, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy 

ý kiến của các bộ, cơ quan có liên 

- Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tiếp nhận hồ 

sơ từ Trung tâm 

phục vụ HCC tỉnh 

và lấy ý kiến thẩm 

Không - Luật Đầu tư ngày 

26/11/2014; 

- Nghị định số 

118/2015/NĐ-CP ngày 



 

 

 

thẩm quyền của 

Thủ tướng Chính 

phủ (đối với dự 

án thuộc diện 

cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký 

đầu tư) 

quan về những nội dung của Dự án 

sân gôn; 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ lấy ý kiến, các bộ, 

cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến 

bằng văn bản về những nội dung của 

Dự án sân gôn thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của mình, gửi Sở Kế hoạch 

và đầu tư; 

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày 

nhận được Hồ sơ Dự án sân gôn, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo 

cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem 

xét, có ý kiến thẩm định hồ sơ Dự án 

sân gôn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được ý kiến của Ủy ban nhân 

của Bộ, ngành và cơ 

quan khác có liên 

quan; cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký 

đầu tư; 

- Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư tổ chức thẩm 

định; 

- Văn phòng 

Chính phủ thực hiện 

thẩm tra; 

- Thủ tướng 

Chính phủ quyết 

định chủ trương đầu 

tư. 

12/11/2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Đầu tư; 

- Nghị định số 

52/2020/NĐ-CP ngày 

27/4/2020 của Chính 

phủ về đầu tư xây dựng 

và kinh doanh sân gôn; 

- Thông tư số 

16/2015/TT-BKHĐT 

ngày 18/11/2015 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư quy 

định biểu mẫu thực hiện 

thủ tục đầu tư và báo cáo 

hoạt động đầu tư tại Việt 

Nam. 



 

 

 

dân cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

tổ chức thẩm định, lập báo cáo trình 

Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ 

trương đầu tư gồm các nội dung theo 

quy định của pháp luật đầu tư; 

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày 

nhận hồ sơ trình đầy đủ, đúng thủ tục 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn 

phòng Chính phủ thực hiện thẩm tra, 

trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

quyết định và Văn phòng Chính phủ 

thực hiện phát hành, công khai văn 

bản theo đúng Quy chế làm việc của 

Chính phủ. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà 

đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm 



 

 

 

việc kể từ ngày nhận được văn bản 

quyết định chủ trương đầu tư. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 



 
 

 

Phần II. 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1269  /QĐ-UBND ngày  09  

tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

––––––––––––  
 

1. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trƣơng đầu tƣ đối với Dự án sân 

gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tƣớng Chính phủ (đối với dự án không 

thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ) 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ Dự án sân gôn theo quy định tại các Khoản 

1 và 2, Điều 10, Nghị định số 52/NĐ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về điều 

kiện đầu tư và kinh doanh sân gôn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Hòa Bình (Cabin Sở Kế hoạch và Đầu tư); 

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến của các bộ, cơ quan 

có liên quan về những nội dung của Dự án sân gôn; 

- Bước 3: Các bộ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến bằng văn bản về 

những nội dung của Dự án sân gôn thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của 

mình, gửi Cơ quan đăng ký đầu tư; 

- Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, có ý kiến thẩm định hồ sơ Dự án sân gôn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Bước 5: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định, lập báo cáo trình Thủ 

tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư gồm các nội dung theo quy định 

của pháp luật Đầu tư; 

- Bước 6: Văn phòng Chính phủ thực hiện thẩm tra, trình Thủ tướng Chính 

phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án sân gôn gồm các nội 

dung quy định tại Khoản 8, Điều 33 của Luật Đầu tư. Thủ tướng Chính phủ xem 

xét, quyết định và Văn phòng Chính phủ thực hiện phát hành, công khai văn bản 

theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ. 



 
 

 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư; 

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà 

đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương 

khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức; 

- Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, 

mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa 

điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, 

đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; giải trình việc đáp ứng 

nguyên tắc, điều kiện quy định tại các Điều 3, 5, 6, 7 và 8 Nghị định số 

52/2020/NĐ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về điều kiện đầu tư và kinh 

doanh sân gôn. 

- Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của 

nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của 

tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết 

minh năng lực tài chính của nhà đầu tư; 

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đối với dự án đề nghị nhà nước giao đất, cho 

thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; 

Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm 

hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện 

dự án đầu tư; 

- Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại Điểm b, 

Khoản 1, Điều 32 của Luật Đầu tư gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ 



 
 

 

công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử 

dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính; 

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC; 

- Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có); 

- Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường; 

- Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 08 bộ hồ sơ. 

đ) Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ Hồ sơ dự án sân gôn 

theo quy định tại Điểm a, Khoản nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý 

kiến thẩm định của các bộ, cơ quan có liên quan về những nội dung của Dự án 

sân gôn; 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến, các bộ, cơ 

quan được lấy ý kiến có ý kiến bằng văn bản về những nội dung của Dự án sân 

gôn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi Sở Kế hoạch và đầu tư; 

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được Hồ sơ Dự án sân gôn, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có ý 

kiến thẩm định hồ sơ Dự án sân gôn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định, lập báo cáo trình Thủ tướng 

Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư gồm các nội dung theo quy định của 

pháp luật đầu tư; 

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ trình đầy đủ, đúng thủ tục 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ thực hiện thẩm tra, trình Thủ 



 
 

 

tướng Chính phủ xem xét, quyết định và Văn phòng Chính phủ thực hiện phát 

hành, công khai văn bản theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ. 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ và lấy ý kiến thẩm định của Bộ, 

ngành và cơ quan khác có liên quan; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định; 

- Văn phòng Chính phủ thực hiện thẩm tra; 

- Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Nhà đầu tư trong nước (cá nhân và tổ chức); 

- Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc trường hợp quy 

định tại các Điểm a, b và c, Khoản 1, Điều 23 Luật Đầu tư: 

“a. Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có 

đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công 

ty hợp danh; 

b. Có tổ chức kinh tế quy định tại Điểm a, Khoản này nắm giữ từ 51% vốn 

điều lệ trở lên; 

c. Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại Điểm a, Khoản 

này giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên”. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản quyết định chủ trương 

đầu tư của Thủ tướng Chính phủ hoặc Văn bản thông báo từ chối quyết định chủ 

trương đầu tư (nếu rõ lý do). 

i) Lệ phí: Không. 



 
 

 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo Mẫu I.1 ban hành kèm theo 

Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT; 

- Đề xuất dự án đầu tư theo Mẫu I.2 ban hành kèm theo Thông tư số 

16/2015/TT-BKHĐT. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Dự án đầu tư xây dựng và kinh 

doanh sân gôn. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư ngày 26/11/2014; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

- Nghị định số 52/2020/NĐ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về đầu tư 

xây dựng và kinh doanh sân gôn; 

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư 

tại Việt Nam./. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mẫu I.1 

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tƣ 

(Điều 33, 34, 35, 37 Luật đầu tư) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------------- 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

 

Nhà đầu tư đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau: 

I. NHÀ ĐẦU TƢ 

1. Nhà đầu tƣ thứ nhất: 

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân: 

Họ tên: …………………Giới tính: ............................................................ 

Sinh ngày: …….../............ /..... ………….Quốc tịch: ..................... 

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ............................... 

Ngày cấp: ....................... /..... /........... Nơi cấp: .... 

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/Căn cước công 

dân/Hộ chiếu): ..... 

Số giấy chứng thực cá nhân: .......................................................................... 

Ngày cấp: ....................... /..... /........... Ngày hết hạn: .............. /....... /....... 

Nơi cấp: .... 

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………… 

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………… 

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: …………………… 

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ............................................................................. 



 
 

 

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh 

nghiệp hoặc mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận 

đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý 

tương đương: ..................... 

Ngày cấp: ................................................Cơ quan cấp:.................................. 

Địa chỉ trụ sở: ............................................................................................. 

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website: 

……… 

Tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp/tổ 

chức(chỉ áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thành 

lập tại Việt Nam): 

S

TT 

Tên nhà 

đầu tƣ nƣớc 

ngoài 

Quốc 

tịch 

Số vốn góp Tỷ 

lệ (%) 
VNĐ Tƣơng 

đƣơng USD 

            

 

Tỷ lệ thành viên hợp danh là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty hợp 

danh (chỉ áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư là công ty hợp danh thành lập 

tại Việt Nam):............... 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức 

đăng ký đầu tư, gồm: 

Họ tên: ………………………………Giới tính: ............................................ 

Chức danh:…………………Sinh ngày: …….../…../…….Quốc tịch: .... 

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ............................... 

Ngày cấp: ....................... /..... /........... Nơi cấp: ............................................. 



 
 

 

Địa chỉ thường trú: …………………..…………………………………… 

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………… 

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ………… 

2. Nhà đầu tƣ tiếp theo:thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với 

nhà đầu tư thứ nhất 

II.THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ DỰ KIẾN THÀNH 

LẬP (đối với nhà ĐTNN đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế) 

1. Tên tổ chức kinh tế: ………………………….. 

2. Loại hình tổ chức kinh tế:………………………. 

3. Vốn điều lệ:……..(bằng chữ)đồng và tương đương …… (bằng chữ) đô 

la Mỹ 

4. Tỷ lệ góp vốn điều lệ của từng nhà đầu tƣ: 

STT Tên nhà 

đầu tƣ 

Số vốn góp Tỷ 

lệ (%) 
VNĐ Tƣơng 

đƣơng USD 

          

 

III. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

Tên dự án đầu tƣ: .................................................................... 

Nội dung chi tiết theo văn bản đề xuất dự án đầu tư kèm theo 

IV. NHÀ ĐẦU TƢ/TỔ CHỨC KINH TẾ CAM KẾT 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực 

của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 



 
 

 

2. Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và Quyết định chủ trương đầu 

tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

V. HỒ SƠ KÈM THEO 

- Các văn bản quy định tại Khoản 1 Điều 33 hoặc Khoản 1 Điều 34 hoặc 

Khoản 1 Điều 35 hoặc Khoản 2 Điều 37Luật đầu tư (tuỳ theo từng loại dự án, 

liệt kê cụ thể các văn bản gửi kèm theo). 

- Các hồ sơ liên quan khác (nếu có): 

 

  

  Làm tại ……., ngày ….. tháng 

…..năm…… 

Nhà đầu tƣ 

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên,chức 

danh và đóng dấu (nếu có) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mẫu I.2 

Đề xuất dự án đầu tƣ 

(Áp dụng đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư – Điều 33, 

34, 35 Luật đầu tư) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------------- 

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

(Kèm theo Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư 

Ngày .... tháng ... năm....) 

I. TÊN NHÀ ĐẦU TƢ 

(Ghi tên từng nhà đầu tư) 

Đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau: 

II. ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI NỘI DUNG SAU 

1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án: 

1.1. Tên dự án:............................................................ 

1.2. Địa điểm thực hiện dự án: ………………….. 

(Đối với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, đường 

phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Đối với dự án trong KCN, 

KCX, KCNC, KKT: ghi số, đường hoặc lô…, tên khu, quận/huyện, tỉnh/thành 

phố). 

2. Mục tiêu dự án: 

STT 

Mục tiêu 

hoạt động 

  

Tên ngành 

(Ghi tên ngành 

cấp 4 theo VSIC) 

Mã ngành 

theo VSIC 

(Mã ngành 

Mã ngành CPC 

(*) 

(đối với các ngành 

nghề có mã 



 
 

 

cấp 4) CPC, nếu có) 

1 (Ngành kinh 

doanh chính) 

      

2 ……….       

 

Ghi chú: 

- Ngành kinh doanh ghi đầu tiên là ngành kinh doanh chính của dự án. 

- (*) Chỉ ghi mã ngành CPC đối với các mục tiêu hoạt động thuộc ngành nghề đầu tư có điều 

kiện áp dụng đối với nhà ĐTNN khi cấp GCNĐKĐT. 

3. Quy mô đầu tƣ: 

Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí: 

- Công suất thiết kế: …………………… 

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: ………………………. 

- Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng (m
2
 hoặc ha): 

………… 

- Quy mô kiến trúc xây dựng (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, 

chiều cao công trình,…): 

Trường hợp dự án có nhiều giai đoạn, từng giai đoạn được miêu tả như trên 

4. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất(áp dụng đối với dự án đề nghị Nhà nước 

giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đấttheoquy định tại 

điểm đ, khoản 1, Điều 33 Luật đầu tư) 



 
 

 

4.1. Địa điểm khu đất: 

- Giới thiệu tổng thể về khu đất (địa chỉ, ranh giới, vị trí địa lý); 

- Cơ sở pháp lý xác định quyền sử dụng khu đất(nếu có); 

4.2. Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất (lập bảng cơ cấu hiện trạng sử dụng 

đất, có bản đồ hiện trạng sử dụng đất kèm theo) 

4.3. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (nêu rõ số lượng diện tích đất sử dụng, 

thời hạn, tỷ lệ nhu cầu sử dụng đất của từng hạng mục công trình). 

4.4. Giải trình việc đáp ứng các điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển 

quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

4.5.Dự kiến kế hoạch, tiến độ giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai. 

4.6. Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư(nếu 

có): 

5. Vốn đầu tƣ: 

5.1. Tổng vốn đầu tư: …....(bằng chữ)đồng và tương đương …… (bằng 

chữ) đô la Mỹ, trong đó: 

a) Vốn cố định:...(bằng chữ)đồng và tương đương … (bằng chữ) đô la Mỹ. 

Trong đó; 

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư (nếu có): 

- Chi phí thuê đất, mặt nước,…: 

- Chi phí xây dựng công trình: 

- Chi phí máy móc, thiết bị, công nghệ, thương hiệu; 



 
 

 

- Chi phí khác hình thành tài sản cố định. 

- Chi phí dự phòng; 

 Cộng: ……………………….. 

b) Vốn lưu động: ….(bằng chữ)đồng và tương đương …… (bằng chữ) đô 

la Mỹ. 

5.2. Nguồn vốn đầu tư: 

a) Vốn góp để thực hiện dự án đầu tư(ghi chi tiết theo từng nhà đầu tư): 

 

 

STT Tên nhà 

đầu tƣ 

Số vốn góp Tỷ lệ (%) 

  

Phƣơng 

thức 

góp vốn 

(*) 

Tiến 

độ 

góp 

vốn 

VNĐ Tƣơng 

đƣơng 

USD 

              

              

Ghi chú: 

(*): Phương thức góp vốn: ghi giá trị bằng tiền mặt, máy móc thiết bị, giá trị quyền sử dụng đất, 

bí quyết công nghệ,……… 

b) Vốn huy động: ghi rõ số vốn, phương án huy động (vay từ tổ chức tín dụng/công ty mẹ,…)và 

tiến độ dự kiến. 

c) Vốn khác: ………….. 

 

 



 
 

 

6. Thời hạn thực hiện/hoạt động của dự án: …………. 

7. Tiến độ thực hiện dự án(ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quý)/năm. 

Ví dụ: tháng 01(hoặc quý I)/2018):Dự kiến tiến độ chuẩn bị đầu tư, đền bù giải 

phóng mặt bằng, thời gian xây dựng, thời gian vận hành sản xuất, kinh doanh, 

cung cấp dịch vụ …. 

8. Nhu cầu về lao động(nêu cụ thể số lượng lao động trong nước, số lượng 

lao động là người nước ngoài cần cho dự án theo từng giai đoạn cụ thể):…. 

9. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 

- Những tác động quan trọng nhất do dự án mang lại cho phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương, ngành (tạo việc làm, nộp ngân sách, xuất khẩu, chuyển 

giao công nghệ, ....). 

- Đánh giá tác động môi trường: Thực hiện theo quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trường. 

10. Giải trình về sử dụng công nghệ:(áp dụng đối với dự án sử dụng công 

nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp 

luật về chuyển giao công nghệ - quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 33 Luật đầu 

tư) 

- Tên công nghệ; 

- Xuất xứ công nghệ; 

- Sơ đồ quy trình công nghệ; 

- Thông số kỹ thuật chính; 

- Tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ; 

- Giải trình khả năng đáp ứng các điều kiện về tiếp nhận, chuyển giao công 

nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; 



 
 

 

- Dự kiến tiến độ thực hiện trình tự, thủ tục tiếp nhận, chuyển giao công 

nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, theo quy định của pháp 

luật về chuyển giao công nghệ. 

11. Giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tƣ áp dụng đối với nhà đầu 

tƣ nƣớc ngoài(nếu có): ………… 

III. ĐỀ XUẤT ƢU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƢ (ghi rõ cơ sở pháp lý của đề 

xuất ưu đãi, hỗ trợ đầu tư) 

1. Ƣu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: 

Cơ sở pháp lý của ưu đãi(ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp 

dụng):... 

2. Ƣu đãi về thuế nhập khẩu: 

Cơ sở pháp lý của ưu đãi(ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp 

dụng):... 

3. Ƣu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng 

đất. 

Cơ sở pháp lý của ưu đãi(ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp 

dụng): 

4. Đề xuất hỗ trợ đầu tƣ (nếu có): ................................................................ 

   Làm tại ……., ngày ….. tháng …..năm…… 

Nhà đầu tƣ 

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên,chức danh và 

đóng dấu (nếu có) 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trƣơng đầu tƣ đối với Dự án sân 

gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tƣớng Chính phủ (đối với dự án thuộc diện 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ) 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ Dự án sân gôn theo quy định tại các Khoản 

1 và 2, Điều 10, Nghị định số 52/NĐ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về điều 

kiện đầu tư và kinh doanh sân gôn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Hòa Bình (Cabin Sở Kế hoạch và Đầu tư); 

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến của các bộ, cơ quan 

có liên quan về những nội dung của Dự án sân gôn; 

- Bước 3: Các bộ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến bằng văn bản về 

những nội dung của Dự án sân gôn thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của 

mình, gửi Cơ quan đăng ký đầu tư; 

- Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, có ý kiến thẩm định hồ sơ Dự án sân gôn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Bước 5: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định, lập báo cáo trình Thủ 

tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư gồm các nội dung theo quy định 

của pháp luật Đầu tư; 

- Bước 6: Văn phòng Chính phủ thực hiện thẩm tra, trình Thủ tướng Chính 

phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án sân gôn gồm các nội 

dung quy định tại Khoản 8, Điều 33 của Luật Đầu tư. Thủ tướng Chính phủ xem 

xét, quyết định và Văn phòng Chính phủ thực hiện phát hành, công khai văn bản 

theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ. 

- Bước 7: Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 

nhà đầu tư khi nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 



 
 

 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư; 

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà 

đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương 

khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức; 

- Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, 

mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa 

điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, 

đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; giải trình việc đáp ứng 

nguyên tắc, điều kiện quy định tại các Điều 3, 5, 6, 7 và 8 Nghị định số 

52/2020/NĐ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về điều kiện đầu tư và kinh 

doanh sân gôn. 

- Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của 

nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của 

tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết 

minh năng lực tài chính của nhà đầu tư; 

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đối với dự án đề nghị nhà nước giao đất, cho 

thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; 

Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm 

hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện 

dự án đầu tư; 

- Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại Điểm b, 

Khoản 1, Điều 32 của Luật Đầu tư gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ 

công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử 

dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính; 



 
 

 

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC; 

- Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có); 

- Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường; 

- Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 08 bộ hồ sơ. 

đ) Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ Hồ sơ dự án sân gôn 

theo quy định tại Điểm a, Khoản nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý 

kiến của các bộ, cơ quan có liên quan về những nội dung của Dự án sân gôn; 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến, các bộ, cơ 

quan được lấy ý kiến có ý kiến bằng văn bản về những nội dung của Dự án sân 

gôn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi Sở Kế hoạch và đầu tư; 

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được Hồ sơ Dự án sân gôn, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có ý 

kiến thẩm định hồ sơ Dự án sân gôn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định, lập báo cáo trình Thủ tướng 

Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư gồm các nội dung theo quy định của 

pháp luật đầu tư; 

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ trình đầy đủ, đúng thủ tục 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ thực hiện thẩm tra, trình Thủ 

tướng Chính phủ xem xét, quyết định và Văn phòng Chính phủ thực hiện phát 

hành, công khai văn bản theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ. 



 
 

 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu 

tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ 

trương đầu tư. 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ và lấy ý kiến thẩm định của Bộ, 

ngành và cơ quan khác có liên quan; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định; 

- Văn phòng Chính phủ thực hiện thẩm tra; 

- Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân và tổ chức); 

- Nhà đầu tư trong nước (cá nhân và tổ chức); 

- Tổ chức kinh tế. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản quyết định chủ trương 

đầu tư của Thủ tướng Chính phủ hoặc Văn bản thông báo từ chối quyết định chủ 

trương đầu tư (nếu rõ lý do), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

i) Lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo Mẫu I.1 ban hành kèm theo 

Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT; 

- Đề xuất dự án đầu tư theo Mẫu I.2 ban hành kèm theo Thông tư số 

16/2015/TT-BKHĐT. 



 
 

 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Dự án đầu tư xây dựng và kinh 

doanh sân gôn. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư ngày 26/11/2014; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

- Nghị định số 52/2020/NĐ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về đầu tư 

xây dựng và kinh doanh sân gôn; 

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư 

tại Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mẫu I.1 

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tƣ 

(Điều 33, 34, 35, 37 Luật đầu tư) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------------- 

  

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

Nhà đầu tư đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau: 

I. NHÀ ĐẦU TƢ 

1. Nhà đầu tƣ thứ nhất: 

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân: 

Họ tên: …………………Giới tính: ................................................................ 

Sinh ngày: …….../............ /..... ………….Quốc tịch: ........................ 

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ............................ 

Ngày cấp: ....................... /..... /........... Nơi cấp: ........................................ 

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/Căn cước công 

dân/Hộ chiếu): ..... 

Số giấy chứng thực cá nhân: ..................................................................... 

Ngày cấp: ....................... /..... /........... Ngày hết hạn: .............. /....... /....... 

Nơi cấp: .... 

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………… 

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………… 

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ……………………… 

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức: .......................................................................... 



 
 

 

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh 

nghiệp hoặc mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận 

đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý 

tương đương: ..................................................... 

Ngày cấp: ................................................Cơ quan cấp:.................................. 

Địa chỉ trụ sở: ............................................................................................. 

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website: … 

Tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp/tổ 

chức(chỉ áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thành 

lập tại Việt Nam): 

STT 

Tên nhà đầu 

tƣ nƣớc 

ngoài Quốc tịch 

Số vốn góp 

Tỷ lệ (%) VNĐ Tƣơng 

đƣơng 

USD 

            

 

Tỷ lệ thành viên hợp danh là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty hợp 

danh (chỉ áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư là công ty hợp danh thành lập 

tại Việt Nam):............... 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức 

đăng ký đầu tư, gồm: 

Họ tên: ………………………………Giới tính: ...................................... 

Chức danh:…………………Sinh ngày: …….../…../…….Quốc tịch: .... . 

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ........................... 

Ngày cấp: ....................... /..... /........... Nơi cấp: ............................................ 



 
 

 

Địa chỉ thường trú: …………………..…………………………………… 

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………… 

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ……………………… 

2. Nhà đầu tƣ tiếp theo:thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với 

nhà đầu tư thứ nhất 

II.THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ DỰ KIẾN THÀNH 

LẬP (đối với nhà ĐTNN đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế) 

1. Tên tổ chức kinh tế: ………………………….. 

2. Loại hình tổ chức kinh tế:………………………. 

3. Vốn điều lệ:……..(bằng chữ)đồng và tương đương …… (bằng chữ) đô 

la Mỹ 

4. Tỷ lệ góp vốn điều lệ của từng nhà đầu tƣ: 

STT Tên nhà đầu tƣ 

Số vốn góp 

Tỷ lệ 

(%) VNĐ Tƣơng đƣơng 

USD 

          

 

III. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

Tên dự án đầu tƣ: .................................................................... 

Nội dung chi tiết theo văn bản đề xuất dự án đầu tư kèm theo 

IV. NHÀ ĐẦU TƢ/TỔ CHỨC KINH TẾ CAM KẾT 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực 

của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 



 
 

 

2. Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và Quyết định chủ trương đầu 

tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

V. HỒ SƠ KÈM THEO 

- Các văn bản quy định tại Khoản 1 Điều 33 hoặc Khoản 1 Điều 34 hoặc 

Khoản 1 Điều 35 hoặc Khoản 2 Điều 37Luật đầu tư (tuỳ theo từng loại dự án, 

liệt kê cụ thể các văn bản gửi kèm theo). 

- Các hồ sơ liên quan khác (nếu có): 

  

  Làm tại ……., ngày ….. tháng …..năm…… 

Nhà đầu tƣ 

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên,chức danh và 

đóng dấu (nếu có) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mẫu I.2 

Đề xuất dự án đầu tƣ 

(Áp dụng đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư – Điều 33, 

34, 35 Luật đầu tư) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------------- 

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

(Kèm theo Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư 

Ngày .... tháng ... năm....) 

I. TÊN NHÀ ĐẦU TƢ 

(Ghi tên từng nhà đầu tư) 

Đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau: 

II. ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI NỘI DUNG SAU 

1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án: 

1.1. Tên dự án:............................................................ 

1.2. Địa điểm thực hiện dự án: ………………….. 

(Đối với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, đường 

phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Đối với dự án trong KCN, 

KCX, KCNC, KKT: ghi số, đường hoặc lô…, tên khu, quận/huyện, tỉnh/thành 

phố). 

2. Mục tiêu dự án: 

STT Mục tiêu hoạt động 

  

Tên ngành 

(Ghi tên 

ngành cấp 4 

theo VSIC) 

Mã 

ngành 

theo 

VSIC 

(Mã 

ngành 

Mã ngành CPC 

(*) 

(đối với các 

ngành nghề có 

mã CPC, nếu có) 



 
 

 

cấp 4) 

1 
(Ngành kinh doanh 

chính) 

      

2 ……….       

 

Ghi chú: 

- Ngành kinh doanh ghi đầu tiên là ngành kinh doanh chính của dự án. 

- (*) Chỉ ghi mã ngành CPC đối với các mục tiêu hoạt động thuộc ngành nghề đầu tư có điều 

kiện áp dụng đối với nhà ĐTNN khi cấp GCNĐKĐT. 

3. Quy mô đầu tƣ: 

Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí: 

- Công suất thiết kế: …………………… 

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: ………………………. 

- Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng (m
2
 hoặc ha): ……… 

- Quy mô kiến trúc xây dựng (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, 

chiều cao công trình,…): 

Trường hợp dự án có nhiều giai đoạn, từng giai đoạn được miêu tả như trên 

4. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất(áp dụng đối với dự án đề nghị Nhà nước 

giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đấttheoquy định tại 

điểm đ, khoản 1, Điều 33 Luật đầu tư) 

4.1. Địa điểm khu đất: 

- Giới thiệu tổng thể về khu đất (địa chỉ, ranh giới, vị trí địa lý); 

- Cơ sở pháp lý xác định quyền sử dụng khu đất(nếu có); 

4.2. Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất (lập bảng cơ cấu hiện trạng sử dụng 

đất, có bản đồ hiện trạng sử dụng đất kèm theo) 



 
 

 

4.3. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (nêu rõ số lượng diện tích đất sử dụng, 

thời hạn, tỷ lệ nhu cầu sử dụng đất của từng hạng mục công trình). 

4.4. Giải trình việc đáp ứng các điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển 

quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

4.5.Dự kiến kế hoạch, tiến độ giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai. 

4.6. Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư(nếu 

có): 

5. Vốn đầu tƣ: 

5.1. Tổng vốn đầu tư: …....(bằng chữ)đồng và tương đương …… (bằng 

chữ) đô la Mỹ, trong đó: 

a) Vốn cố định:...(bằng chữ)đồng và tương đương … (bằng chữ) đô la Mỹ. 

Trong đó; 

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư (nếu có): 

- Chi phí thuê đất, mặt nước,…: 

- Chi phí xây dựng công trình: 

- Chi phí máy móc, thiết bị, công nghệ, thương hiệu; 

- Chi phí khác hình thành tài sản cố định. 

- Chi phí dự phòng; 

 Cộng: ……………………….. 

b) Vốn lưu động: ….(bằng chữ)đồng và tương đương …… (bằng chữ) đô 

la Mỹ. 

5.2. Nguồn vốn đầu tư: 

a) Vốn góp để thực hiện dự án đầu tư(ghi chi tiết theo từng nhà đầu tư): 

 



 
 

 

 

S

TT 

Tên nhà đầu 

tƣ 

Số vốn góp 

Tỷ lệ 

(%) 

 

Phƣơng 

thức góp 

vốn (*) 

Tiến độ góp 

vốn 
VNĐ 

Tƣơng 

đƣơng 

USD 

              

              

 

Ghi chú: 

(*): Phương thức góp vốn: ghi giá trị bằng tiền mặt, máy móc thiết bị, giá trị quyền sử dụng 

đất, bí quyết công nghệ,……… 

b) Vốn huy động: ghi rõ số vốn, phương án huy động (vay từ tổ chức tín dụng/công ty mẹ,…)và 

tiến độ dự kiến. 

c) Vốn khác: ………….. 

6. Thời hạn thực hiện/hoạt động của dự án: …………. 

7. Tiến độ thực hiện dự án(ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quý)/năm. 

Ví dụ: tháng 01(hoặc quý I)/2018):Dự kiến tiến độ chuẩn bị đầu tư, đền bù giải 

phóng mặt bằng, thời gian xây dựng, thời gian vận hành sản xuất, kinh doanh, 

cung cấp dịch vụ …. 

8. Nhu cầu về lao động(nêu cụ thể số lượng lao động trong nước, số lượng 

lao động là người nước ngoài cần cho dự án theo từng giai đoạn cụ thể):…. 

9. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 

- Những tác động quan trọng nhất do dự án mang lại cho phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương, ngành (tạo việc làm, nộp ngân sách, xuất khẩu, chuyển 

giao công nghệ, ....). 



 
 

 

- Đánh giá tác động môi trường: Thực hiện theo quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trường. 

10. Giải trình về sử dụng công nghệ:(áp dụng đối với dự án sử dụng công 

nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp 

luật về chuyển giao công nghệ - quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 33 Luật đầu 

tư) 

- Tên công nghệ; 

- Xuất xứ công nghệ; 

- Sơ đồ quy trình công nghệ; 

- Thông số kỹ thuật chính; 

- Tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ; 

- Giải trình khả năng đáp ứng các điều kiện về tiếp nhận, chuyển giao công 

nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; 

- Dự kiến tiến độ thực hiện trình tự, thủ tục tiếp nhận, chuyển giao công 

nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, theo quy định của pháp 

luật về chuyển giao công nghệ. 

11. Giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tƣ áp dụng đối với nhà đầu 

tƣ nƣớc ngoài(nếu có): ………… 

III. ĐỀ XUẤT ƢU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƢ (ghi rõ cơ sở pháp lý của đề 

xuất ưu đãi, hỗ trợ đầu tư) 

1. Ƣu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: 

Cơ sở pháp lý của ưu đãi(ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp 

dụng):... 

2. Ƣu đãi về thuế nhập khẩu: 

Cơ sở pháp lý của ưu đãi(ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp 

dụng):... 



 
 

 

3. Ƣu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng 

đất. 

Cơ sở pháp lý của ưu đãi(ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp 

dụng): 

4. Đề xuất hỗ trợ đầu tƣ (nếu có): .................................................... 

  

  Làm tại ……., ngày ….. tháng …..năm…… 

Nhà đầu tƣ 

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên,chức danh 

và đóng dấu (nếu có) 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH HÕA BÌNH 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:    1381    /QĐ-UBND Hòa Bình, ngày    18    tháng  6  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành  

lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 

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

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 06/8/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát các thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 

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

kiểm soát thủ tục hành chính; 

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

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1957/QĐ-BNN-PCTT ngày 01/6/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Tờ trình số 391/TTr-SNN ngày 09/6/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành (03 thủ tục cấp tỉnh) lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình. 
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(Có phụ lục chi tiết kèm theo). 

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của TTHC tại Quyết định này được 

công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: csdl.dichvucong.gov.vn); Cổng 

Dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: dichvucong.hoabinh.gov.vn), Trang Thông tin điện 

tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn). 

Điều 2. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực 

hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa 

Bình. 

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên 

quan, căn cứ thủ tục hành chính tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình 

nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết trình Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian trước ngày 26/6/2020. 

+ Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên 

quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính tại Quyết định 

này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở, Ngành 

liên quan và niêm yết, công khai tại nơi tiếp nhận, giải quyết theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công 

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

này./. 

 CHỦ TỊCH 

 

 Bùi Văn Khánh 

 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
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PHỤ LỤC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC PHÕNG, CHỐNG THIÊN TAI  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÕA 

BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  1381  /QĐ-UBND ngày  18   tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––  

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

TT 

Mã hồ 

sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính  

Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm  

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực hiện qua 

dịch vụ bƣu 

chính công ích 
Căn cứ pháp lý 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

1  

Phê duyệt việc tiếp nhận 

viện trợ quốc tế khẩn cấp 

để cứu trợ thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

03 ngày 

Sở Nông 

nghiệp 

và PTNT 

tỉnh Hòa 

Bình 

Không x x 

Khoản 3, khoản 4, Điều 8 Nghị 

định số 50/2020/NĐ-CP 

ngày 20/4/2020 của Chính 

phủ quy định về tiếp nhận, quản lý 

và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn 

cấp để cứu trợ và khắc phục hậu 

quả thiên tai. 

2  

Phê duyệt Văn kiện viện 

trợ quốc tế khẩn cấp để 

khắc phục hậu quả thiên 

tai không thuộc thẩm 

05 ngày 

Sở Nông 

nghiệp 

và PTNT 

tỉnh Hòa 

Không x x 

Khoản 2, Điều 13, Điều 15 Nghị 

định số 50/2020/NĐ-CP ngày 

20/4/2020 của Chính phủ quy định 

về tiếp nhận, quản lý và sử dụng 
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quyền quyết định chủ 

trương tiếp nhận của Thủ 

tướng Chính phủ 

Bình viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ 

và khắc phục hậu quả thiên tai. 

3  

Điều chỉnh Văn kiện 

viện trợ quốc tế khẩn cấp 

để khắc phục hậu quả 

thiên tai không thuộc 

thẩm quyền quyết định 

chủ trương tiếp nhận của 

Thủ tướng Chính phủ 

Không qu

y định 

Sở Nông 

nghiệp 

và PTNT 

tỉnh Hòa 

Bình 

Không x x 

Điểm b, khoản 2, Điều 14, Điều 15 

Nghị định số 50/2020/NĐ-CP 

ngày 20/4/2020 của Chính 

phủ quy định về tiếp nhận, quản lý 

và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn 

cấp để cứu trợ và khắc phục hậu 

quả thiên tai. 

                                                                                                           ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 
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Phần II.  

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
 –––––––––––  

1. Phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ 

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh 

1.1. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Chủ khoản viện trợ trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh lập hồ sơ 

tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp đối với các khoản viện trợ không thuộc 

nội dung liên quan đến an ninh, quốc phòng, tôn giáo; các khoản viện trợ chưa 

xác định cơ quan chủ quản, các khoản viện trợ có nội dung nhập khẩu hàng hóa 

thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ để cứu trợ và trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận, kiểm tra tính 

hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, tổ chức lấy ý kiến của các 

cơ quan liên quan; trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt việc tiếp nhận 

viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ. 

- Bước 3: Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt việc tiếp nhận viện 

trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ. 

- Bước 4: Trả kết quả cho Chủ khoản viện trợ. 

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) 

và nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và PTNT. Địa chỉ: Tổ 8, phường Đồng 

Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

1.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ: 
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- Tờ trình về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu 

trợ, tại Phụ lục I Nghị định 50/2020/NĐ-CP; 

- Văn bản của Bên viện trợ thông báo hoặc thỏa thuận viện trợ, danh mục 

các khoản viện trợ (có bản dịch tiếng Việt kèm theo); 

- Các tài liệu khác liên quan đến khoản viện trợ theo quy định của pháp 

luật. 

b. Số lượng hồ sơ: Không quy định. 

1.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Chủ khoản viện trợ. 

6. Cơ quan giải quyết TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Chi cục Thủy lợi. 

7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định phê duyệt việc tiếp nhận viện 

trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

8. Phí, lệ phí: Không 

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Nội dung Tờ trình về việc phê duyệt tiếp nhận 

viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ theo Phụ lục I, Nghị định số 50/2020/NĐ-

CP. 

10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 
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11. Căn cứ pháp lý của TTHC 

- Khoản 3, khoản 4, Điều 8, Nghị định số 50/2020/NĐ-CP 

ngày 20/4/2020 của Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện 

trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai; 

- Quyết định số: 1957/QĐ-BNN-PCTT ngày 01/6/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./. 
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PHỤ LỤC I 

CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA TỜ TRÌNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT 

KHOẢN VIỆN TRỢ QUỐC TẾ KHẨN CẤP ĐỂ CỨU TRỢ 
(Kèm theo Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020 của Chính phủ) 

  

I. TÊN KHOẢN VIỆN TRỢ 

II. BÊN VIỆN TRỢ 

III. CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

Tên và địa chỉ liên lạc của cơ quan chủ quản 

IV. CHỦ KHOẢN VIỆN TRỢ 

Tên và địa chỉ liên lạc của chủ khoản viện trợ 

V. BỐI CẢNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆN TRỢ 

- Bối cảnh thực hiện viện trợ 

- Sự cần thiết của khoản viện trợ 

VI. NỘI DUNG KHOẢN VIỆN TRỢ 

1. Mục tiêu của khoản viện trợ 

2. Tổng giá trị khoản viện trợ (nguyên tệ và quy đổi ra USD) 

3. Phƣơng án phân bổ 

Nêu chi tiết số lượng phân bổ theo địa chỉ tiếp nhận và giá trị phân bổ 

4. Địa điểm tiếp nhận viện trợ 

5. Thời gian thực hiện tiếp nhận viện trợ 

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN 

Trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai tiếp 

nhận viện trợ khẩn cấp (bố trí kinh phí, phương tiện, trang thiết bị,...) 

VIII. KINH PHÍ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI TIẾP NHẬN VIỆN TRỢ 

Nêu cụ thể các nguồn kinh phí, trách nhiệm bố trí kinh phí tiếp nhận viện 

trợ khẩn cấp cũng như hoạt động kiểm tra, đánh giá. 

IX. KẾ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 
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2. Phê duyệt Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu 

quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trƣơng tiếp nhận của 

Thủ tƣớng Chính phủ 

2.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Cơ quan chủ quản gửi hồ sơ lấy ý kiến của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan, địa 

phương có liên quan để có căn cứ phê duyệt Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp 

để khắc phục hậu quả thiên tai đối với các khoản viện trợ không thuộc 

nội dung liên quan đến an ninh, quốc phòng, tôn giáo; các khoản viện trợ chưa 

xác định cơ quan chủ quản, các khoản viện trợ có nội dung nhập khẩu hàng hóa 

thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Bước 2: Trong thời hạn tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ xin ý kiến, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan, địa phương có liên quan trả lời 

bằng văn bản gửi cơ quan chủ quản. 

Nội dung ý kiến gồm: Sự phù hợp của khoản viện trợ quốc tế khắc phục 

hậu quả thiên tai với bối cảnh cụ thể của bộ, ngành, địa phương; sự phù hợp của 

phương thức tổ chức thực hiện khoản viện trợ quốc tế để khắc phục hậu quả 

thiên tai; nguồn vốn; cam kết, điều kiện viện trợ của Bên viện trợ và các 

bên tham gia (nếu có); khả năng đáp ứng các điều kiện, yêu cầu của Bên viện 

trợ; hiệu quả, tính bền vững sau khi kết thúc khoản viện trợ. 

Bước 3: Trên cơ sở các ý kiến; Cơ quan chủ quản giao chủ khoản viện trợ 

hoàn chỉnh Văn kiện, trình cơ quan chủ quản xem xét, quyết định phê duyệt Văn 

kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai. 

Bước 4: Sau khi Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả 

thiên tai được phê duyệt, cơ quan chủ quản thông báo cho Bộ Nông nghiệp và 
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Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, 

cơ quan, địa phương liên quan. 

Bước 5: Chủ khoản viện trợ tiếp nhận, quản lý và sử dụng khoản viện 

trợ theo quy định. 

2.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) 

và nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và PTNT. Địa chỉ: Tổ 8, phường Đồng 

Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

2.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản trình phê duyệt Văn kiện viện trợ quốc tế để khắc phục hậu quả 

thiên tai của cơ quan Chủ khoản viện trợ; 

- Văn bản của nhà tài trợ thống nhất với nội dung khoản viện trợ quốc tế 

khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai (thông báo hoặc thỏa thuận viện trợ); 

- Dự thảo Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên 

tai theo mẫu Phụ lục II của Nghị định số 50/2020/NĐ-CP 

b. Số lượng hồ sơ: không quy định 

2.4. Thời hạn giải quyết: 

Tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ xin ý 

kiến, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 

Tài chính và các cơ quan, địa phương có liên quan trả lời bằng văn bản gửi cơ 

quan chủ quản. 

2.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: 
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Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân 

tỉnh; Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội; Hội chữ thập đỏ Việt 

Nam. 

2.6. Cơ quan giải quyết TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Chi cục Thủy lợi. 

2.7. Kết quả thực hiện TTHC: Phê duyệt Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn 

cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ 

trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ 

2.8. Phí, lệ phí: Không 

2.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: 

Nội dung Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên 

tai theo Phụ lục II, Nghị định số 50/2020/NĐ-CP. 

2.10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

2.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 

- Khoản 2, Điều 13, Điều 15, Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 

20/4/2020 của Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ 

quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai; 

- Quyết định số: 1957/QĐ-BNN-PCTT ngày 01/6/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới 
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ban hành lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./. 

 

PHỤ LỤC II 

MẪU VĂN KIỆN VIỆN TRỢ QUỐC TẾ KHẨN CẤP ĐỂ KHẮC PHỤC 

HẬU QUẢ THIÊN TAI 

(Kèm theo Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020 của Chính phủ) 

  

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ KHOẢN VIỆN TRỢ 

1. Tên khoản viện trợ 

2. Bên viện trợ  

3.Tên và địa chỉ liên lạc của cơ quan chủ quản và chủ khoản viện trợ 

4. Thời gian dự kiến thực hiện viện trợ 

5. Địa điểm thực hiện 

II. BỐI CẢNH VÀ SỰ CẦN THIẾT 

1. Cơ sở pháp lý 

2. Bối cảnh và sự cần thiết tiếp nhận viện trợ 

III. MỤC TIÊU TIẾP NHẬN VIỆN TRỢ 

Nêu rõ mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của khoản viện trợ 

IV. MÔ TẢ NỘI DUNG VIỆN TRỢ 
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Nêu rõ các nội dung viện trợ, hình thức viện trợ, phương thức tiếp nhận 

viện trợ, phương án phân bổ viện trợ, cơ chế phối hợp giữa các bên trong tiếp 

nhận viện trợ,... 

V. ĐỐI TƢỢNG THỤ HƢỞNG 

Nêu rõ đối tượng thụ hưởng trực tiếp từ khoản viện trợ 

VI. KẾ HOẠCH THỰC hiện kiểm tra và đánh giá 

1. Kế hoạch chi tiết việc thực hiện khoản viện trợ 

2. Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện khoản viện trợ 

3. Kế hoạch đánh giá kết quả thực hiện viện trợ 

VII. TỔNG VỐN VIỆN TRỢ 

1. Tổng vốn viện trợ (nguyên tệ và quy đổi ra đô la Mỹ). Trong đó: 

- Vốn viện trợ không hoàn lại (nguyên tệ và quy đổi ra đô la Mỹ) 

- Vốn đối ứng (VNĐ và quy đổi ra đô la Mỹ). Trong đó: 

+ Hiện vật: tương đương: ....(VNĐ và quy đổi ra đô la Mỹ) 

+ Tiền mặt: ....(VNĐ và quy đổi ra đô la Mỹ) 

VIII. ĐIỀU KIỆN RÀNG BUỘC CỦA BÊN TÀI TRỢ 

Các điều kiện ràng buộc của Bên viện trợ (nếu có) 

IX. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA KHOẢN VIỆN TRỢ 

Hiệu quả kinh tế - tài chính và hiệu quả xã hội; đánh giá tác động môi 

trường, các rủi ro sau khi kết thúc khoản viện trợ. 
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3. Điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu 

quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trƣơng tiếp nhận của 

Thủ tƣớng Chính phủ 

3.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Khi có sự thay đổi về mục tiêu, quy mô viện trợ, đơn vị sử dụng 

viện trợ đối với các khoản viện trợ không thuộc nội dung liên quan đến an 

ninh, quốc phòng, tôn giáo; các khoản viện trợ chưa xác định cơ quan chủ quản, 

các khoản viện trợ có nội dung nhập khẩu hàng hóa thuộc thẩm quyền quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ; trong thời hạn 05 ngày làm việc, Cơ quan chủ 

quản gửi hồ sơ lấy ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các 

cơ quan có liên quan. 

Bước 2: Trên cơ sở ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 

các cơ quan có liên quan, cơ quan chủ quản quyết định phê duyệt điều chỉnh 

Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai. 

Trường hợp thay đổi các nội dung khác: Cơ quan chủ quản xem xét, quyết 

định phê duyệt điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu 

quả thiên tai. 

Bước 3: Chủ khoản viện trợ tiếp nhận, quản lý và sử dụng khoản viện 

trợ theo quy định. 

3.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) 

và nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và PTNT. Địa chỉ: Tổ 8, phường Đồng 

Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

3.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: Không quy định 

3.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

3.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: 
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Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân 

tỉnh; Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội; Hội chữ thập đỏ 

Việt Nam. 

3.6. Cơ quan giải quyết TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy lợi. 

3.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định điều chỉnh chủ trương tiếp 

nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai 

3.8. Phí, lệ phí: Không 

3.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không 

3.10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

3.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 

- Điểm b, khoản 2, Điều 14, Điều 15 Nghị định số 50/2020/NĐ-CP 

ngày 20/4/2020 của Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện 

trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai; 

- Quyết định số 1957/QĐ-BNN-PCTT ngày 01/6/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./. 

 


