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MỤC LỤC 

    

Trang 

 

 

 VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 
 

05-11-2020 Quyết định số 2690/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và 

hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Hoà Bình 

3 

05-11-2020 Quyết định số 2703/QĐ-UBND về việc công bố Danh 

mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khám 

bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 

135 

16-11-2020 Quyết định số 2808/QĐ-UBND Về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính mới ban hành sửa đổi trong lĩnh 

vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công 

thƣơng tỉnh Hoà Bình 

138 

16-11-2020 Quyết định số 2812/QĐ-UBND Về việc công bố Danh 

mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trồng 

trọt, lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của 

191 
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Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình 

20-11-2020 Quyết định số 2853/QĐ-UBND Về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, bổ sung thuộc phạm 

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

Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ ngƣời dân gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19 

217 

20-11-2020 Quyết định số 2859/QĐ-UBND Về việc đính chính Quyết 

định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Hoà Bình 

234 

25-11-2020 Quyết định số 2895/QĐ-UBND về việc công bố Danh 

mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hoá về thời 

hạn giải quyết trong lĩnh vực Đƣờng bộ, thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hoà Bình 

236 

25-11-2020 Quyết định số 2897/QĐ-UBND Về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hoá về thời 

hạn giải quyết trong lĩnh vực Khám, chữa bệnh; Y tế dự 

phòng; Dƣợc – Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Y tế tỉnh Hoà Bình 

256 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÕA BÌNH 

–––––––––  

Số:     2690/QĐ-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––––  

Hòa Bình, ngày  05   tháng 11 năm 2020 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung  

lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền  

giải quyết 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 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-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 1523/QĐ-BKHĐT ngày 19/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 

thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tại Tờ trình số  216/TTr-

SKHĐT ngày 30/10/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (09 thủ tục) thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Hòa Bình. 

 (Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính tại Quyết định này đƣợc công khai trên 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại 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 UBND tỉnh, tại địa chỉ:  https://vpubnd.hoabinh.gov.vn); Trang thông tin 

điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, chuyên mục “thủ tục hành chính” tại địa chỉ: 

https://sokehoach.hoabinh.gov.vn 

Điều 2. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này đƣợc thực hiện 

tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình kể từ 

ngày ký.  

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

+ 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 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết. Thời 

gian trƣớc ngày 12/11/2020. 

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải đầy đủ nội 

dung cụ thể của thủ tục hành chính công bố 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 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quy định. 

 

https://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
https://sokehoach.hoabinh.gov.vn/
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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 tƣ, 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 
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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG  

CỦA DOANH NGHIỆP, THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ
 
TỈNH HÕA BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  2690/QĐ-UBND ngày  05  tháng  11   năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình). 

–––––––––  

 

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

(Sửa đổi, bổ sung 09 TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp công bố tại Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 

23/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình). 

 

STT TÊN TTHC 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ phí (nếu có) 

Thực hiện tiếp 

nhận, trả kết 

quả qua dịch 

vụ Bƣu chính 

công ích 

Văn bản 

QPPL quy 

định việc sửa 

đổi, bổ sung 

CƠ QUAN 

THỰC  

HIỆN 

 

 

Ghi chú 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

* LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 

1 

Đăng ký thành lập 

doanh nghiệp tƣ 

nhân 

03 ngày 

làm 

việc, kể 

từ khi 

nhận đủ 

hồ sơ 

Trung 

tâm 

Phục 

vụ 

hành 

chính 

- Lệ phí ĐKKD: 

50.000 đồng/lần tại 

thời điểm nộp hồ sơ 

nếu đăng ký trực tiếp  

- Miễn lệ phí đối với 

trƣờng hợp đăng ký 

x x 

- Nghị định số 

122/2020/NĐ-

CP ngày 

15/10/2020 của 

Chính phủ 

Phòng 

Đăng ký 

kinh doanh, 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tƣ 

- Mã hồ sơ: 

2.001610 

Sửa đổi biểu 

mẫu Giấy đề 

nghị đăng ký 

doanh nghiệp 

https://download.vn/nghi-dinh-122-2020-nd-cp-46766
https://download.vn/nghi-dinh-122-2020-nd-cp-46766
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hợp lệ công 

tỉnh 

Hòa 

Bình 

qua mạng điện tử, 

đăng ký thành lập trên 

cơ sở chuyển đổi từ hộ 

kinh doanh (Thông tƣ 

số 47/2019/TT-BTC) 

theo quy định 

tại Nghị định 

số 

122/2020/NĐ-

CP 

 

2 

Đăng ký thành lập 

công ty TNHH 

một thành viên 

03 ngày 

làm 

việc, kể 

từ khi 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Trung 

tâm 

Phục 

vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

Hòa 

Bình 

- Lệ phí ĐKKD: 

50.000 đồng/lần tại 

thời điểm nộp hồ sơ 

nếu đăng ký trực tiếp  

- Miễn lệ phí đối với 

trƣờng hợp đăng ký 

qua mạng điện tử, 

đăng ký thành lập trên 

cơ sở chuyển đổi từ hộ 

kinh doanh (Thông tƣ 

số 47/2019/TT-BTC) 

x x 

- Nghị định số 

122/2020/NĐ-

CP ngày 

15/10/2020 của 

Chính phủ 

Phòng 

Đăng ký 

kinh doanh 

- Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tƣ 

- Mã hồ sơ: 

2.001583 

Sửa đổi biểu 

mẫu Giấy đề 

nghị đăng ký 

doanh nghiệp 

theo quy định 

tại Nghị định 

số 

122/2020/NĐ-

CP 

 

3 

Đăng ký thành lập 

công ty TNHH 

hai thành viên trở 

lên 

03 ngày 

làm 

việc, kể 

từ khi 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Trung 

tâm 

Phục 

vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

Hòa 

- Lệ phí ĐKKD: 

50.000 đồng/lần tại 

thời điểm nộp hồ sơ 

nếu đăng ký trực tiếp  

- Miễn lệ phí đối với 

trƣờng hợp đăng ký 

qua mạng điện tử, 

đăng ký thành lập trên 

cơ sở chuyển đổi từ hộ 

x x 

- Nghị định số 

122/2020/NĐ-

CP ngày 

15/10/2020 của 

Chính phủ 

Phòng 

Đăng ký 

kinh doanh 

- Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tƣ 

- Mã hồ sơ: 

2.001199 

Sửa đổi biểu 

mẫu Giấy đề 

nghị đăng ký 

doanh nghiệp 

theo quy định 

tại Nghị định 

số 

https://download.vn/nghi-dinh-122-2020-nd-cp-46766
https://download.vn/nghi-dinh-122-2020-nd-cp-46766
https://download.vn/nghi-dinh-122-2020-nd-cp-46766
https://download.vn/nghi-dinh-122-2020-nd-cp-46766
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Bình kinh doanh (Thông tƣ 

số 47/2019/TT-BTC) 

122/2020/NĐ-

CP 

4 
Đăng ký thành lập 

công ty cổ phần 

03 ngày 

làm 

việc, kể 

từ khi 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Trung 

tâm 

Phục 

vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

Hòa 

Bình 

- Lệ phí ĐKKD: 

50.000 đồng/lần tại 

thời điểm nộp hồ sơ 

nếu đăng ký trực tiếp  

- Miễn lệ phí đối với 

trƣờng hợp đăng ký 

qua mạng điện tử, 

đăng ký thành lập trên 

cơ sở chuyển đổi từ hộ 

kinh doanh (Thông tƣ 

số 47/2019/TT-BTC) 

x x 

- Nghị định số 

122/2020/NĐ-

CP ngày 

15/10/2020 của 

Chính phủ 

Phòng 

Đăng ký 

kinh doanh 

- Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tƣ 

- Mã hồ sơ: 

2.002043 

Sửa đổi biểu 

mẫu Giấy đề 

nghị đăng ký 

doanh nghiệp 

theo quy định 

tại Nghị định 

số 

122/2020/NĐ

-CP 

5 
Đăng ký thành lập 

công ty hợp danh  

03 ngày 

làm 

việc, kể 

từ khi 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Trung 

tâm 

Phục 

vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

Hòa 

Bình 

- Lệ phí ĐKKD: 

50.000 đồng/lần tại 

thời điểm nộp hồ sơ 

nếu đăng ký trực tiếp  

- Miễn lệ phí đối với 

trƣờng hợp đăng ký 

qua mạng điện tử, 

đăng ký thành lập trên 

cơ sở chuyển đổi từ hộ 

kinh doanh (Thông tƣ 

số 47/2019/TT-BTC) 

x x 

- Nghị định số 

122/2020/NĐ-

CP ngày 

15/10/2020 của 

Chính phủ 

Phòng 

Đăng ký 

kinh doanh 

- Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tƣ 

- Mã hồ sơ: 

2.002042 

Sửa đổi biểu 

mẫu Giấy đề 

nghị đăng ký 

doanh nghiệp 

theo quy định 

tại Nghị định 

số 

122/2020/NĐ-

CP 

6 
Đăng ký hoạt 

động chi nhánh, 

văn phòng đại 

03 ngày 

làm 

việc, kể 

Trung 

tâm 

Phục 

- Lệ phí ĐKKD: 

50.000 đồng/lần tại 

thời điểm nộp hồ sơ 

x x 
- Nghị định số 

122/2020/NĐ-

CP ngày 

Phòng 

Đăng ký 

kinh doanh 

- Mã hồ sơ: 

2.002069 

Sửa đổi biểu 

https://download.vn/nghi-dinh-122-2020-nd-cp-46766
https://download.vn/nghi-dinh-122-2020-nd-cp-46766
https://download.vn/nghi-dinh-122-2020-nd-cp-46766
https://download.vn/nghi-dinh-122-2020-nd-cp-46766
https://download.vn/nghi-dinh-122-2020-nd-cp-46766
https://download.vn/nghi-dinh-122-2020-nd-cp-46766
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diện trong nƣớc 

(đối với doanh 

nghiệp tƣ nhân, 

công ty TNHH, 

công ty cổ phần, 

công ty hợp danh) 

từ khi 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

Hòa 

Bình 

nếu đăng ký trực tiếp  

- Miễn lệ phí đối với 

trƣờng hợp đăng ký 

qua mạng điện tử, 

đăng ký thành lập trên 

cơ sở chuyển đổi từ hộ 

kinh doanh (Thông tƣ 

số 47/2019/TT-BTC) 

15/10/2020 của 

Chính phủ 

- Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tƣ 

mẫu Giấy đề 

nghị đăng ký 

doanh nghiệp 

theo quy định 

tại Nghị định 

số 

122/2020/NĐ-

CP 

7 

Đăng ký hoạt 

động chi nhánh, 

văn phòng đại 

diện (đối với 

doanh nghiệp hoạt 

động theo Giấy 

phép đầu tƣ, Giấy 

chứng nhận đầu 

tƣ hoặc các giấy 

tờ có giá trị pháp 

lý tƣơng đƣơng) 

03 ngày 

làm 

việc, kể 

từ khi 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Trung 

tâm 

Phục 

vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

Hòa 

Bình 

- Lệ phí ĐKKD: 

50.000 đồng/lần tại 

thời điểm nộp hồ sơ 

nếu đăng ký trực tiếp  

- Miễn lệ phí đối với 

trƣờng hợp đăng ký 

qua mạng điện tử, 

đăng ký thành lập trên 

cơ sở chuyển đổi từ hộ 

kinh doanh (Thông tƣ 

số 47/2019/TT-BTC) 

x x 

- Nghị định số 

122/2020/NĐ-

CP ngày 

15/10/2020 của 

Chính phủ 

Phòng 

Đăng ký 

kinh doanh 

- Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tƣ 

- Mã hồ sơ: 

2.002079 

Sửa đổi biểu 

mẫu Giấy đề 

nghị đăng ký 

doanh nghiệp 

theo quy định 

tại Nghị định 

số 

122/2020/NĐ-

CP 

8 

Thông báo lập địa 

điểm kinh doanh 

(đối với doanh 

nghiệp tƣ nhân, 

công ty TNHH, 

công ty cổ phần, 

công ty hợp danh) 

03 ngày 

làm 

việc, kể 

từ khi 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Trung 

tâm 

Phục 

vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

- Lệ phí ĐKKD: 

50.000 đồng/lần tại 

thời điểm nộp hồ sơ 

nếu đăng ký trực tiếp  

- Miễn lệ phí đối với 

trƣờng hợp đăng ký 

qua mạng điện tử, 

đăng ký thành lập trên 

x x 

- Nghị định số 

122/2020/NĐ-

CP ngày 

15/10/2020 của 

Chính phủ 

Phòng 

Đăng ký 

kinh doanh 

- Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tƣ 

- Mã hồ sơ: 

2.002072 

Sửa đổi biểu 

mẫu Giấy đề 

nghị đăng ký 

doanh nghiệp 

theo quy định 

tại Nghị định 

https://download.vn/nghi-dinh-122-2020-nd-cp-46766
https://download.vn/nghi-dinh-122-2020-nd-cp-46766
https://download.vn/nghi-dinh-122-2020-nd-cp-46766
https://download.vn/nghi-dinh-122-2020-nd-cp-46766
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 

Hòa 

Bình 

cơ sở chuyển đổi từ hộ 

kinh doanh (Thông tƣ 

số 47/2019/TT-BTC) 

số 

122/2020/NĐ-

CP 

9 

Thông báo lập địa 

điểm kinh doanh 

(đối với doanh 

nghiệp hoạt động 

theo Giấy phép 

đầu tƣ, Giấy 

chứng nhận đầu 

tƣ hoặc các giấy 

tờ có giá trị pháp 

lý tƣơng đƣơng) 

03 ngày 

làm 

việc, kể 

từ khi 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Trung 

tâm 

Phục 

vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

Hòa 

Bình 

- Lệ phí ĐKKD: 

50.000 đồng/lần tại 

thời điểm nộp hồ sơ 

nếu đăng ký trực tiếp  

- Miễn lệ phí đối với 

trƣờng hợp đăng ký 

qua mạng điện tử, 

đăng ký thành lập trên 

cơ sở chuyển đổi từ hộ 

kinh doanh (Thông tƣ 

số 47/2019/TT-BTC) 

 

x x 

- Nghị định số 

122/2020/NĐ-

CP ngày 

15/10/2020 của 

Chính phủ 

Phòng 

Đăng ký 

kinh doanh 

- Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tƣ 

- Mã hồ sơ: 

2.002084 

Sửa đổi biểu 

mẫu Giấy đề 

nghị đăng ký 

doanh nghiệp 

theo quy định 

tại Nghị định 

số 

122/2020/NĐ-

CP 

https://download.vn/nghi-dinh-122-2020-nd-cp-46766
https://download.vn/nghi-dinh-122-2020-nd-cp-46766
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Phần II 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

––––––––––– 

1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp tƣ nhân 

a) Trình tự thực hiện: 

+ Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện thủ tục 

đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán lệ phí đăng ký 

doanh nghiệp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Khi nhận hồ sơ, Trung tâm phục vụ hành chính công trao Giấy tiếp nhận hồ 

sơ. Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký 

kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

+ Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký số 

vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số 

doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng 
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ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh 

nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

+ Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để 

đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua mạng 

điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng hợp hồ sơ 

chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh 

nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký 

kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng 

bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử 

đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm phục vụ hành 

chính công tỉnh Hòa Bình hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 
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- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối chiếu 

đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu 

thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ 

bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. Trƣờng 

hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua 

mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh 

tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

b) Cách thức thực hiện: 

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện thủ tục 

đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Trung tâm phục 

vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình hoặc Ngƣời đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia 

về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần hồ sơ: 

Bao gồm 

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 

10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của chủ doanh nghiệp tƣ nhân (cụ thể: Đối với 

công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ 
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chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc ngoài: Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc 

giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực). 

3. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và bản sao hợp lệ Giấy 

chứng nhận đăng ký thuế trong trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ 

sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh. 

Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc 

ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (cụ thể: 

Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân dân 

hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc ngoài: Hộ chiếu nƣớc 

ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực), kèm theo: 

1. Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện 

thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá 

nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc 

2. Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp. 

Các văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ.  

đ) Thời hạn giải quyết: 

- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 

gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng 

ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của 

doanh nghiệp không còn hiệu lực. 

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 
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- Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ 

sơ đăng ký doanh nghiệp. 

i) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (Thông tƣ 

số 47/2019/TT-BTC). 

- Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử, đăng ký thành lập 

trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tƣ nhân (Phụ lục I-1, Nghị định số 

122/2020/NĐ-CP); 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ 

các yêu cầu sau: 

1. Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo 

quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên 

văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản 

giấy. 

2. Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc nhập đầy đủ và chính xác theo 

thông tin trong các văn bản điện tử. 
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3. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải đƣợc xác thực bằng chữ 

ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời đại diện theo pháp 

luật của doanh nghiệp. 

- Doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các 

điều kiện sau: 

1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tƣ kinh doanh; 

2. Tên của doanh nghiệp đƣợc đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 

và 42 Luật Doanh nghiệp, lƣu ý một số quy định nhƣ: tên bao gồm hai thành tố (loại 

hình + tên riêng); những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp; tên doanh nghiệp 

bằng tiếng nƣớc ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp; tên trùng và tên gây nhầm 

lẫn. 

3. Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ tƣơng ứng đối với 

loại hình doanh nghiệp nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó 

đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật); 

4. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ quy định về 

phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng 
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đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã 

hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, 

lệ phí đăng ký doanh nghiệp. 
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Phụ lục I-1 

 (Kèm theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP  

ngày 15/10/2020 của Chính phủ) 
______________ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________

 

……, ngày ……tháng …… năm …… 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN 
 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ….…. 

 

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  ..................................... Giới tính:  .....  

Sinh ngày:  ........ / ...... / ....... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân 
Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………...... 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………..… 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………....Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Nơi đăng ký thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ......................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  
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Đăng ký doanh nghiệp tƣ nhân do tôi làm chủ với các nội dung sau: 

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh  

2. Tên doanh nghiệp: 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  .................  

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  ............................  

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):  ...........................................................  

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Điện thoại:  ....................................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

        Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu 

công nghệ cao (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở 

chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao). 

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống 

ngành kinh tế của Việt Nam):  

STT Tên ngành Mã ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong 

các ngành, nghề đã kê khai) 

    

5. Vốn đầu tƣ: 

Vốn đầu tƣ (bằng số; VNĐ): .......................................................................  

Vốn đầu tƣ (bằng chữ; VNĐ): ....................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có): ........................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?        Có       Không 

Tài sản góp vốn:  

STT Tài sản góp vốn 

Giá trị vốn của từng 

tài sản trong vốn điều 

lệ (bằng số, VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   
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2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ 

loại ngoại tệ, số tiền đƣợc góp 

bằng mỗi loại ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Giá trị quyền sử dụng đất   

5 Giá trị quyền sở hữu trí tuệ   

6 Các tài sản khác (ghi rõ loại tài 

sản, số lƣợng và giá trị còn lại 

của mỗi loại tài sản, có thể lập 

thành danh mục riêng kèm theo 

Giấy đề nghị đăng ký doanh 

nghiệp) 

  

Tổng số   

 

6. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

6.1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………...……… 

Điện thoại: ………………………………………………………….…….. 

6.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………………... 

6.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế 

khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: …………………………………………………...… 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………. 

Điện thoại (nếu có): ……………Fax (nếu có): …………………….……. 

Email (nếu có): …………………………………………………………… 

6.4 Ngày bắt đầu hoạt động
1
 (trƣờng hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt 

động kể từ ngày đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì 

không cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

6.5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

                                           
1
 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt 

động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp. 
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6.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
2
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

6.7 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………  

6.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

6.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phƣơng pháp)
3
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

6.10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………

…. 

……………………………

…… 

………………………………

…… 

……………………………

…… 
 

 

7. Đăng ký sử dụng hóa đơn
4
: 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

 

8. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội: 

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phƣơng thức): 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 

 

Lưu ý:  

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả lƣơng theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa 

chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 

tháng một lần. 

                                           
2
 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu 

niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
3
 Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
4
 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn 

điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. 
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- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào 

phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng. 

9. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong trƣờng 

hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi hộ kinh doanh): 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  .....................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  ................................................  

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

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số):  ..............................  

Địa điểm kinh doanh:  .....................................................................................  

Tên ngƣời đại diện hộ kinh doanh:  ................................................................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

đƣợc ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 

 . Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân của ngƣời đại diện hộ kinh doanh (kê khai theo 

giấy tờ pháp lý của cá nhân đƣợc ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ 

kinh doanh):  ........................................................................................................  

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị quý Phòng đăng công 

bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp. 

Tôi cam kết: 

- Bản thân không thuộc diện cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy 

định tại Luật Doanh nghiệp, không đồng thời là chủ doanh nghiệp tƣ nhân khác, 

không là chủ hộ kinh doanh, không là thành viên công ty hợp danh; 

- Trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và 

đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế 

theo đúng quy định của pháp luật; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực 

của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên. 

 CHỦ DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN 
(Ký và ghi họ tên)

5
 

 

 

 

 

                                           
5
 Chủ doanh nghiệp tư nhân ký trực tiếp vào phần này. 
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2. Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên 

a) Trình tự thực hiện: 

+ Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện thủ tục 

đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán lệ phí đăng ký 

doanh nghiệp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Khi nhận hồ sơ, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình trao Giấy 

tiếp nhận hồ sơ. Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký 

kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

+ Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký số 

vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số 

doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng 

ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh 

nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

+ Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để 

đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua mạng 

điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng hợp hồ sơ 

chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh 

nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký 

kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp. 
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- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng 

bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử 

đến Trung tâm hành chính công tỉnh Hòa Bình. Ngƣời đại diện theo pháp luật có thể 

nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hòa 

Bình hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối chiếu 

đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu 

thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ 

bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc 

gửi qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh 

doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị 

xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

b) Cách thức thực hiện: 

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện thủ tục 

đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Trung tâm phục 

vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình hoặc Ngƣời đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia 

về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần hồ sơ: 

Bao gồm: 

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

2. Điều lệ công ty (phải có họ, tên và chữ ký của chủ sở hữu công ty là cá nhân 

hoặc ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức); 

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 

10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP (cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc 

công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với 

ngƣời nƣớc ngoài: Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu 

nƣớc ngoài còn hiệu lực)của ngƣời đại diện theo ủy quyền nếu công ty tổ chức quản 

lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. 

Trƣờng hợp công ty tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc 

hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên, hồ sơ gồm Danh sách ngƣời đại diện theo 

ủy quyền và Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại 

Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của từng đại diện theo ủy quyền. 

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: 
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a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 

78/2015/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty đối với trƣờng hợp chủ sở hữu công ty là cá 

nhân(cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh 

nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc ngoài: Hộ 

chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực); 

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

giấy tờ tƣơng đƣơng khác của chủ sở hữu công ty đối với trƣờng hợp chủ sở hữu 

công ty là tổ chức (trừ trƣờng hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nƣớc); 

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc 

thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 

theo quy định tại Luật Đầu tƣ và các văn bản hƣớng dẫn thi hành. 

5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho ngƣời đƣợc ủy quyền đối với trƣờng 

hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức. 

6. Bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nƣớc 

Việt Nam trong trƣờng hợp thành lập tổ chức tín dụng. 

7. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và bản sao hợp lệ Giấy 

chứng nhận đăng ký thuế trong trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ 

sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh. 

Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc 

ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (cụ thể: 

Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân dân 

hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc ngoài: Hộ chiếu nƣớc 

ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực), kèm theo: 

1. Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện 

thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá 

nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc 

2. Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp. 

Các văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

 - Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

i) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (Thông tƣ 

số 47/2019/TT-BTC). 
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- Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử, đăng ký thành lập 

trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên (Phụ lục I-2, Nghị định 

số 122/2020/NĐ-CP); 

- Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT); 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ 

các yêu cầu sau: 

1. Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo 

quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên 

văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản 

giấy. 

2. Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc nhập đầy đủ và chính xác theo 

thông tin trong các văn bản điện tử. 

3. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải đƣợc xác thực bằng chữ 

ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời đại diện theo pháp 

luật của doanh nghiệp. 

- Doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ 

các điều kiện sau: 

1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tƣ kinh doanh; 

2. Tên của doanh nghiệp đƣợc đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 

và 42 Luật Doanh nghiệp, lƣu ý một số quy định nhƣ: tên bao gồm hai thành tố (loại 

hình + tên riêng); những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp; tên doanh nghiệp 

bằng tiếng nƣớc ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp; tên trùng và tên gây nhầm 

lẫn. 

3. Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ tƣơng ứng đối với 

loại hình doanh nghiệp nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó 

đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật); 

4. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ 

phí. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ quy định về 

phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng 
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đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã 

hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, 

lệ phí đăng ký doanh nghiệp. 
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Phụ lục I-2 

(Kèm theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP  

ngày  15 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ) 
______________ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________

 

……, ngày ……tháng …… năm …… 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……… 

 

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  ....................................... …………...  

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tôi là ngƣời đại diện 

theo pháp luật với các nội dung sau: 

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh  

2. Tên công ty: 
Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ...........................  

Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  .....................................  

Tên công ty viết tắt (nếu có):  .....................................................................  

3. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Điện thoại:  ....................................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

         Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu 

công nghệ cao. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở 

chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao). 

4. Ngành, nghề kinh doanh
 
(ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống 

ngành kinh tế của Việt Nam):  

STT Tên ngành Mã ngành 
Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong các 
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ngành, nghề đã kê khai) 

    

5. Chủ sở hữu: 

a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân: 

Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa):  ............................ Giới tính:  .....  

Sinh ngày:  ........ / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):…… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Nơi đăng ký thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ......................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu là 

nhà đầu tƣ nƣớc ngoài): 

Mã số dự án:……………………………………… 

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

b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức: 

Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa):  ............................................................  

Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập:  ..........................................  

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

Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ......................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

Ngƣời đại diện theo ủy quyền (nếu có, kê khai theo mẫu danh sách kèm theo). 

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu là 

nhà đầu tƣ nƣớc ngoài): 
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Mã số dự án:……………………………………………………………… 

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

6. Mô hình tổ chức công ty (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, đánh dấu X vào một trong hai ô): 

Hội đồng thành viên  

Chủ tịch công ty  

7. Vốn điều lệ: 

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  .....................................................................  

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ....................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có): ........................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?         Có            Không  

8. Nguồn vốn điều lệ: 

Loại nguồn vốn 

Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị 

tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc 

ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Vốn ngân sách nhà 

nƣớc 

  

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   

9. Tài sản góp vốn: 

STT Tài sản góp vốn 

Giá trị vốn của từng tài 

sản trong vốn điều lệ 

(bằng số, VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi 

rõ loại ngoại tệ, số tiền đƣợc 

góp bằng mỗi loại ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Giá trị quyền sử dụng đất   

5 Giá trị quyền sở hữu trí tuệ   

6 Các tài sản khác (ghi rõ loại 

tài sản, số lƣợng và giá trị còn 

lại của mỗi loại tài sản, có thể 

lập thành danh mục riêng kèm 

theo Giấy đề nghị đăng ký 

doanh nghiệp) 

  

Tổng số   
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10. Ngƣời đại diện theo pháp luật
6
:  

- Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ......................................... Giới tính:  ...  

Chức danh:  .................................................................................................  

Sinh ngày:  ........ / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Nơi đăng ký thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………. ..........................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  .........................................................  ..........................................  

Điện thoại (nếu có):  ......................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có): …………………………….Website (nếu có):  ................  

11. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

11.1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ……………………………...… 

Điện thoại: ………………………………………………………….…. 

11.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: …………………………………………………………….. 

11.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:....................... 

                                           
6
 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 

người đại diện theo pháp luật. 
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Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………… 

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): …………………Fax (nếu có): ……………..…… 

Email (nếu có): ………………………………………………………… 

11.4 Ngày bắt đầu hoạt động
7
 (trƣờng hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu 

hoạt động kể từ ngày đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

thì không cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

11.5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

11.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
8
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

11.7 Tổng số lao động (dự kiến): ……………………………………………  

 

11.8 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

11.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phƣơng pháp)
9
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

11.10 Thông tin về tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………… ………………………………… 
 

 

12. Đăng ký sử dụng hóa đơn
10

: 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

13. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội: 

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phƣơng thức): 

                                           
7
 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt 

động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp. 
8
 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu 

niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên 

tiếp. 
9
 Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
10

 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa 

đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. 
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Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 

 

Lưu ý:  

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả lƣơng theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa 

chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 

tháng một lần. 

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào 

phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng. 

14. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trƣờng hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, 

hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp): 

a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..............................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): ………………….. 

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

b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..............................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………………..  

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

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh 

nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất. 

15. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong trƣờng 

hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi hộ kinh doanh): 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  .....................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  ................................................  

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

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số):  ..............................  

Địa điểm kinh doanh:  .....................................................................................  

Tên ngƣời đại diện hộ kinh doanh:  ................................................................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

đƣợc ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 

 Chứng minh nhân dân 

 

Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):……… 

 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân của ngƣời đại diện hộ kinh doanh (kê khai theo 

giấy tờ pháp lý của cá nhân đƣợc ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ 

kinh doanh):  ........................................................................................................  

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 
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Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị quý Phòng đăng công 

bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp. 

Tôi cam kết: 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và 

đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế 

theo đúng quy định của pháp luật; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực 

của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên. 

 

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
11

 

 

 

 

 

 

 

                                           
11

 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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PHỤ LỤC I-10 

DANH SÁCH NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN 

STT Chủ sở 

hữu/Cổ 

đông là 

tổ chức 

nƣớc 

ngoài 

Tên 

ngƣời 

đại diện 

theo ủy 

quyền 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Chỗ ở 

hiện 

tại 

Nơi 

đăng ký 

hộ khẩu 

thƣờng 

trú 

Số, ngày, cơ 

quan cấp 

Chứng minh 

nhân dân/ 

Căn cƣớc 

công dân/Hộ 

chiếu hoặc 

chứng thực 

cá nhân 

khác 

Vốn đƣợc ủy quyền Chữ ký của 

ngƣời đại 

diện theo 

ủy quyền 

Ghi 

chú
 

Tổng giá trị 

vốn đƣợc đại 

diện (bằng số; 

VNĐ và giá trị 

tương đương 

theo đơn vị tiền 

nước ngoài, 

nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Thời 

điểm 

đại 

diện 

phần 

vốn 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

           

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… …, ngày… …tháng… …năm… … 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

(Ký, ghi họ tên)
1
 

______________________ 
1 
Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 

 



36                                   CÔNG BÁO/Số 05 + 06/Ngày 15-01-2021 

3. Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên 

a) Trình tự thực hiện: 

+ Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện thủ tục 

đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán lệ phí đăng 

ký doanh nghiệp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Khi nhận hồ sơ, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình trao 

Giấy tiếp nhận hồ sơ. Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh 

doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký 

kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

+ Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử vàký số 

vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số 

doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng 

Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho 

doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp hồ 

sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng điện tử cho 

doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 
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+ Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua mạng 

điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng hợp hồ sơ 

chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số 

doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng 

Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. Ngƣời đại diện 

theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và 

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm phục 

vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 
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trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ 

bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc gửi 

qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh 

doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị 

xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện thủ tục 

đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình hoặc Ngƣời đại diện theo pháp luật nộp hồ 

sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc 

gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần hồ sơ: 

Bao gồm: 

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

2. Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của ngƣời tham gia thành lập doanh 

nghiệp); 

3. Danh sách thành viên (có đầy đủ chữ ký); 

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: 
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a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 

số 78/2015/NĐ-CP đối với trƣờng hợp ngƣời thành lập doanh nghiệp là cá nhân(cụ 

thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân 

dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc ngoài: Hộ chiếu 

nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực); 

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

giấy tờ tƣơng đƣơng khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại 

Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của ngƣời đại diện theo ủy quyền (cụ thể: 

Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân dân 

hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc ngoài: Hộ chiếu nƣớc 

ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực)và văn bản 

ủy quyền tƣơng ứng đối với trƣờng hợp ngƣời thành lập doanh nghiệp là tổ chức; 

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc 

thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc tổ chức kinh tế 

có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài theo quy định tại Luật Đầu tƣ và các văn bản hƣớng dẫn 

thi hành. 

5. Bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà 

nƣớc Việt Nam trong trƣờng hợp thành lập tổ chức tín dụng. 

6. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và bản sao hợp lệ Giấy 

chứng nhận đăng ký thuế trong trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ 

sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh. 

Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc 

ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (cụ 

thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân 

dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc ngoài: Hộ chiếu 

nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực), kèm 

theo: 
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1. Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực 

hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó 

cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc 

2. Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp. 

Các văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Cơ quan thực hiện:  

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

i) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (Thông 

tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

- Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử, đăng ký thành lập 

trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3, 

Nghị định số 122/2020/NĐ-CP); 
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- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, 

Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ 

các yêu cầu sau: 

1. Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo 

quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên 

văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản 

giấy. 

2. Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc nhập đầy đủ và chính xác theo 

thông tin trong các văn bản điện tử. 

3. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải đƣợc xác thực bằng 

chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời đại diện theo 

pháp luật của doanh nghiệp. 

- Doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ 

các điều kiện sau: 

1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tƣ kinh doanh; 

2. Tên của doanh nghiệp đƣợc đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 

và 42 Luật Doanh nghiệp, lƣu ý một số quy định nhƣ: tên bao gồm hai thành tố 

(loại hình + tên riêng); những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp; tên doanh 

nghiệp bằng tiếng nƣớc ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp; tên trùng và tên gây 

nhầm lẫn. 

3. Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ tƣơng ứng đối 

với loại hình doanh nghiệp nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy 

tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật); 
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4. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ 

phí. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ quy định về 

phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng 

đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã 

hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, 

lệ phí đăng ký doanh nghiệp. 
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Phụ lục I-3 

(Kèm theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP  

ngày 15  tháng 10 năm 2020 của Chính phủ) 
______________ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________

 

……, ngày ……tháng …… năm …… 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 
 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………. 

 

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  ................ …………………………. 

 

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên do tôi là ngƣời đại 

diện theo pháp luật với nội dung sau: 

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh  

2. Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ...............................  

Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  .........................................  

Tên công ty viết tắt (nếu có):  .........................................................................  

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ......................................................................................  
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Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...................................................  

Tỉnh/Thành phố:  .............................................................................................  

Điện thoại:  ....................................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .................  

          Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu 

công nghệ cao (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở 

chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao). 

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống 

ngành kinh tế của Việt Nam):  

STT Tên ngành Mã ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh 

dấu X để chọn một trong các ngành, 

nghề đã kê khai) 

    

    

5. Vốn điều lệ: 

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  .....................................................................  

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ....................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có): ........................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?            Có             Không  

6. Nguồn vốn điều lệ: 

Loại nguồn vốn 

Số tiền (bằng số; VNĐ 

và giá trị tƣơng đƣơng theo 

đơn vị tiền nƣớc ngoài, nếu 

có) 

Tỷ lệ (%) 

Vốn ngân sách nhà 

nƣớc 
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Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   

7. Thành viên công ty: (kê khai theo mẫu danh sách kèm theo). 

8. Ngƣời đại diện theo pháp luật
12

: 

- Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ......................................... Giới tính: ...  

Chức danh:  .................................................................................................  

Sinh ngày:  ........ / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Nơi đăng ký thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia: .....................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………. ...........................  

                                           
12

 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 

người đại diện theo pháp luật. 



46                                   CÔNG BÁO/Số 05 + 06/Ngày 15-01-2021 

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ......................................................... ………………………….. 

Điện thoại (nếu có):  ......................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có): ……………………Website (nếu có):  .............................  

9. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

9.1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

9.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ……………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

9.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………… 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại: ………………………….Fax (nếu có): ………………… 

Email (nếu có): ……………………………………………………… 

9.4 Ngày bắt đầu hoạt động
13

 (trƣờng hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu 

hoạt động kể từ ngày đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

thì không cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

9.5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

                                           
13

 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu 

hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp. 
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Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

9.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
14

 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

9.7 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………  

 

9.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

9.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phƣơng pháp)
15

: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

9.10 Thông tin về tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

……………………………… …………………………… 

……………………………… …………………………… 
 

10. Đăng ký sử dụng hóa đơn
16

: 

                                           
14

 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu 

niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý 

liên tiếp. 
15

 Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu 

này. 
16

 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa 

đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. 
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Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

11. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội: 

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phƣơng thức): 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 

Lưu ý:  

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả lƣơng theo sản phẩm, theo khoán: có thể 

lựa chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một 

lần, 06 tháng một lần. 

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào 

phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng 

12. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trƣờng hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, 

hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp): 

a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..............................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế):  .................................................................................  

b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..............................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế):  .................................................................................  

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh 

nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất. 
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13. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong trƣờng 

hợp thành lập công ty trên cơ sở chuyển đổi hộ kinh doanh): 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  .................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  ............................................  

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

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số):  ..........................  

Địa điểm kinh doanh:  .................................................................................  

Tên ngƣời đại diện hộ kinh doanh:  ............................................................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

đƣợc ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân của ngƣời đại diện hộ kinh doanh (kê khai 

theo giấy tờ pháp lý của cá nhân đƣợc ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của 

hộ kinh doanh):  ...................................................................................................  

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp. 

Tôi cam kết: 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và 

đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan 

thuế theo đúng quy định của pháp luật; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực 

của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên. 

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
17

 

                                           
17

 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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PHỤ LỤC I-6 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

STT Tên 

thành 

viên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh đối 

với 

thành 

viên là 

cá nhân 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Chỗ ở 

hiện 

tại đối 

với 

thành 

viên 

là cá 

nhân 

Nơi đăng 

ký hộ 

khẩu 

thƣờng 

trú đối 

với cá 

nhân; địa 

chỉ trụ sở 

chính đối 

với tổ 

chức 

Số, ngày, cơ quan cấp 

Chứng minh nhân 

dân/Căn cƣớc công dân 

hoặc Hộ chiếu đối với 

cá nhân; Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh 

nghiệp (hoặc các giấy 

chứng nhận tƣơng 

đƣơng) đối với doanh 

nghiệp; Quyết định 

thành lập đối với tổ 

chức 

Vốn góp Thời 

điểm 

góp 

vốn
3 

Mã số 

dự án, 

ngày 

cấp, cơ 

quan 

cấp 

Giấy 

CN 

đăng ký 

đầu tƣ 

(nếu có)
 

Chữ 

ký của 

thành 

viên
4 

Ghi 

chú
 

Giá trị phần 

vốn góp
1
 

(bằng số; 

VNĐ và giá 

trị tương 

đương theo 

đơn vị tiền 

nước ngoài, 

nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Loại 

tài sản, 

số 

lƣợng, 

giá trị 

tài sản 

góp 

vốn
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

 … …, ngày… …tháng… …năm… … 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 
(Ký, ghi họ tên)

5
 

______________________ 
1
 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên. 

2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: 

- Đồng Việt Nam 

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ) 

- Vàng 

- Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật 

- Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp) 
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3
- Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời điểm góp vốn là thời điểm thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn.

 

- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời điểm góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn. 

- Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời điểm góp vốn. 
4 
Chỉ yêu cầu đối với trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trường hợp thành viên là tổ chức thì chữ ký là của người đại diện theo pháp luật của tổ chức. 

5
 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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4. Đăng ký thành lập công ty cổ phần 

a) Trình tự thực hiện: 

+ Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán lệ phí 

đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Khi nhận hồ sơ, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình trao 

Giấy tiếp nhận hồ sơ. Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh 

doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn 

bản. 

+ Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động 

tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan 

thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và 

thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông 

báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 
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+ Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của 

các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để 

kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về 

việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. Ngƣời đại diện 

theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và 

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử 
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và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung 

đối chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính 

xác của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc 

gửi qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký 

kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ 

và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

b) Cách thức thực hiện: 

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện thủ tục 

đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình hoặc Ngƣời đại diện theo pháp luật nộp 

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần hồ sơ: 

Bao gồm: 

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

2. Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của ngƣời tham gia thành lập doanh 

nghiệp); 

3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. Danh 

sách ngƣời đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nƣớc ngoài là tổ chức (có đầy 

đủ chữ ký); 
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4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: 

a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị 

định số 78/2015/NĐ-CP đối với trƣờng hợp ngƣời thành lập doanh nghiệp là cá 

nhân(cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng 

minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc 

ngoài: Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài 

còn hiệu lực); 

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

giấy tờ tƣơng đƣơng khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định 

tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của ngƣời đại diện theo ủy quyền (cụ 

thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân 

dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc ngoài: Hộ chiếu 

nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực)và 

văn bản ủy quyền tƣơng ứng đối với trƣờng hợp ngƣời thành lập doanh nghiệp 

là tổ chức; 

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc 

thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc tổ chức kinh 

tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài theo quy định tại Luật Đầu tƣ và các văn bản hƣớng 

dẫn thi hành. 

5. Bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà 

nƣớc Việt Nam trong trƣờng hợp thành lập tổ chức tín dụng. 

6. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và bản sao hợp lệ 

Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh 

nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh. 

Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá 

nhân (cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng 
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minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc 

ngoài: Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài 

còn hiệu lực), kèm theo: 

1. Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực 

hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức 

đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; 

hoặc 

2. Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp. 

Các văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Cơ quan thực hiện:  

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức, hộ kinh 

doanh. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

i) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp 

(Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC). 
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- Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử, đăng ký thành 

lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần (Phụ lục I-4, Nghị định số 

122/2020/NĐ-CP); 

- Danh sách cổ đông sáng lập (Phụ lục I-7, Thông tƣ số 20/2015/TT-

BKHĐT); 

- Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (Phụ lục I-8, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT); 

- Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền (của cổ đông là tổ chức nƣớc 

ngoài) (Phụ lục I-10, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT). 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là hợp lệ khi đảm bảo đầy 

đủ các yêu cầu sau: 

1. Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc chuyển sang dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. 

2. Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc nhập đầy đủ và chính xác theo 

thông tin trong các văn bản điện tử. 

3. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải đƣợc xác thực bằng 

chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp. 
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- Doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ 

các điều kiện sau: 

1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tƣ kinh doanh; 

2. Tên của doanh nghiệp đƣợc đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 

40 và 42 Luật Doanh nghiệp, lƣu ý một số quy định nhƣ: tên bao gồm hai thành 

tố (loại hình + tên riêng); những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp; tên doanh 

nghiệp bằng tiếng nƣớc ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp; tên trùng và tên 

gây nhầm lẫn. 

3. Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ tƣơng ứng đối 

với loại hình doanh nghiệp nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các 

giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật); 

4. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ 

phí. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ quy định 

về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn 

phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo 

hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp; 
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- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. 
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Phụ lục I-4 

(Kèm theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP  

ngày  15   tháng 10 năm 2020 của Chính phủ) 
______________ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________

 

……, ngày ……tháng …… năm …… 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……. 

 

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  ..................................... ……………  

 

Đăng ký công ty cổ phần do tôi là ngƣời đại diện theo pháp luật với các nội 

dung sau: 

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh  

2. Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ...........................  

Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  .....................................  

Tên công ty viết tắt (nếu có):  .....................................................................  

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  
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Điện thoại:  ....................................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

                   Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, 

khu công nghệ cao (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ 

sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ 

cao). 

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ 

thống ngành kinh tế Việt Nam):  

STT Tên ngành Mã ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong các 

ngành, nghề đã kê khai) 

    

    

5. Vốn điều lệ: 

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  .....................................................................  

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ....................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có): ........................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?            Có                 Không  

6. Nguồn vốn điều lệ: 

Loại nguồn vốn 

Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị 

tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền 

nƣớc ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ (%) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   
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7. Thông tin về cổ phần: 

Mệnh giá cổ phần (VNĐ): ..........................................................................  

STT Loại cổ phần Số lƣợng 
Giá trị (bằng 

số, VNĐ) 

Tỉ lệ so với 

vốn điều lệ 

(%) 

1 Cổ phần phổ thông    

2 Cổ phần ƣu đãi biểu quyết    

3 Cổ phần ƣu đãi cổ tức    

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại    

5 Các cổ phần ƣu đãi khác    

Tổng số    

Thông tin về cổ phần đƣợc quyền chào bán: 

STT Loại cổ phần đƣợc quyền chào bán Số lƣợng 

1 Cổ phần phổ thông  

2 Cổ phần ƣu đãi biểu quyết  

3 Cổ phần ƣu đãi cổ tức  

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại  

5 Cổ phần ƣu đãi khác  

Tổng số  

8. Cổ đông sáng lập (kê khai theo mẫu danh sách kèm theo). 

9. Cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (nếu có, kê khai theo mẫu danh sách 

kèm theo). 

10. Ngƣời đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài 

(nếu có, kê khai theo mẫu danh sách kèm theo).  

11. Ngƣời đại diện theo pháp luật
18

: 

                                           
18

 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 

01 người đại diện theo pháp luật. 
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- Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ......................................... Giới tính: ...  

Chức danh:  .................................................................................................  

Sinh ngày:  ........ / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Nơi đăng ký thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:………………………………. 

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ......................................................... …………………………... 

Điện thoại (nếu có):  ......................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có): ……………………Website (nếu có):  .............................  

12. Thông tin đăng ký thuế: 

 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

12.1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ……………………………. 
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Điện thoại: ………………………………………………………….. 

12.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

12.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại: ………………………….Fax: ………………………….. 

Email: ………………………………………………………………… 

12.4 Ngày bắt đầu hoạt động
19

 (trƣờng hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu 

hoạt động kể từ ngày đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

12.5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

12.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
20

 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

12.7 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………  

                                           
19

 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt 

đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp. 
20

 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt 

đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng 

của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý 

liên tiếp. 
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12.8 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

12.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phƣơng pháp)
21

: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

12.10 Thông tin về tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………… ………………………………… 

………………………………… ……………………………… 
 

13. Đăng ký sử dụng hóa đơn
22

: 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

14. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội: 

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phƣơng thức): 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 

Lưu ý:  

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả lƣơng theo sản phẩm, theo khoán: có thể 

lựa chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một 

lần, 06 tháng một lần. 

                                           
21

 Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại 

chỉ tiêu này. 
22

 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, 

hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. 
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- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào 

phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng 

15. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trƣờng hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, 

hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp): 

a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): ………………….. 

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

b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): ………………….. 

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

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với 

doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất. 

16. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong 

trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi hộ kinh doanh): 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  .....................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  ................................................  

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

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số):  ..............................  

Địa điểm kinh doanh:  .....................................................................................  

Tên ngƣời đại diện hộ kinh doanh:  ................................................................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

đƣợc ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  
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Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân của ngƣời đại diện hộ kinh doanh (kê khai theo 

giấy tờ pháp lý của cá nhân đƣợc ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ 

kinh doanh):  ........................................................................................................  

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp. 

Tôi cam kết: 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty 

và đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế 

theo đúng quy định của pháp luật; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung 

thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên. 

 

 

 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
23

 

 

 

                                           
23

 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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PHỤ LỤC I-8 

(Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT) 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI 

STT Tên cổ 

đông là 

nhà đầu 

tƣ nƣớc 

ngoài
1 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

của 

cổ 

đông 

là cá 

nhân 

nƣớc 

ngoài 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Chỗ ở 

hiện 

tại đối 

với cổ 

đông 

là cá 

nhân 

nƣớc 

ngoài 

Nơi 

đăng ký 

hộ khẩu 

thƣờng 

trú đối 

với cá 

nhân; 

địa chỉ 

trụ sở 

chính 

đối với 

tổ chức 

Số, ngày, cơ 

quan cấp Hộ 

chiếu đối với 

cá nhân; Giấy 

chứng nhận 

đăng ký 

doanh nghiệp 

(hoặc các 

giấy chứng 

nhận tƣơng 

đƣơng) đối 

với doanh 

nghiệp; 

Quyết định 

thành lập đối 

với tổ chức 

Vốn góp
2
 Mã số 

dự án, 

ngày 

cấp, cơ 

quan 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

đăng 

ký đầu 

tƣ 

Chữ ký của 

cổ đông là 

nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài
4
 

Ghi 

chú
 

Tổng số cổ 

phần
 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại cổ phần Thời 

điểm 

góp 

vốn
3 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

Phổ thông …….. 

Số 

lƣợn

g 

Giá 

trị 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                   

 
 

 

 

 

 

 

… …, ngày… …tháng… …năm… … 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

(Ký, ghi họ tên)
5 
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______________________ 
1
 Trường hợp cổ đông là tổ chức nước ngoài thì thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài kê khai tại Danh sách người đại diện theo 

ủy quyền. 
2
 Ghi tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông là nhà 

đầu tư nước ngoài cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn 

cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị phần vốn góp cổ phần ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước 

ngoài, nếu có 
3
- Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời điểm góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời điểm góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoàn thành việc góp vốn. 

- Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không cần kê khai thời điểm góp vốn. 
4
 Chỉ yêu cầu đối với trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trường hợp cổ đông là tổ chức nước ngoài thì chữ ký là của người đại diện theo ủy quyền của tổ 

chức. 
5
 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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PHỤ LỤC I-10 

(Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT) 

DANH SÁCH NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN 

STT Chủ sở 

hữu/Cổ 

đông là tổ 

chức nƣớc 

ngoài 

Tên 

ngƣời 

đại diện 

theo ủy 

quyền 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Chỗ ở 

hiện 

tại 

Nơi đăng 

ký hộ 

khẩu 

thƣờng 

trú 

Số, ngày, 

cơ quan cấp 

Chứng 

minh nhân 

dân/ Căn 

cƣớc công 

dân/Hộ 

chiếu hoặc 

chứng thực 

cá nhân 

khác 

Vốn đƣợc ủy quyền Chữ ký của 

ngƣời đại 

diện theo 

ủy quyền 

Ghi 

chú
 

Tổng giá trị 

vốn đƣợc đại 

diện (bằng số; 

VNĐ và giá trị 

tương đương 

theo đơn vị 

tiền nước 

ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Thời 

điểm 

đại 

diện 

phần 

vốn 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

           

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

… …, ngày… …tháng… …năm… … 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

(Ký, ghi họ tên)
1
 

______________________ 
1 
Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-7 (kèm theo Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT) 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 

ST

T 

Tên 

cổ 

đông 

sáng 

lập 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

đối 

với cổ 

đông 

sáng 

lập là 

cá 

nhân 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Chỗ 

ở 

hiện 

tại 

đối 

với 

cổ 

đông 

sáng 

lập 

là cá 

nhân 

Nơi 

đăng 

ký hộ 

khẩu 

thƣờng 

trú đối 

với cá 

nhân; 

địa chỉ 

trụ sở 

chính 

đối với 

tổ chức 

Số, ngày, 

cơ quan cấp 

Chứng 

minh nhân 

dân/Căn 

cƣớc công 

dân hoặc 

Hộ chiếu 

đối với cá 

nhân; Giấy 

chứng nhận 

đăng ký 

doanh 

nghiệp 

(hoặc các 

giấy chứng 

nhận tƣơng 

đƣơng) đối 

với 

doanh nghi

ệp; Quyết 

định thành 

lập đối với 

tổ chức 

Vốn góp
[24]

 
Mã số 

dự án, 

ngày, 

cơ 

quan 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

đăng 

ký đầu 

tƣ (nếu 

có) 

 
 

 
 

Tổng số cổ 

phần 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại cổ phần Thời 

điểm góp 

vốn 

Chữ 

ký 

của 

cổ 

đông 

sáng 

lập
[25]

 

Ghi 

chú 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

Phổ thông …

….. 

    

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

Số 

lƣợ

ng 

Giá 

trị 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  

……, ngày……tháng……năm…… 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 
(Ký, ghi họ tên)3 

    

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-20-2015-TT-BKHDT-huong-dan-dang-ky-doanh-nghiep-ho-kinh-doanh-298026.aspx#_ftn24
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-20-2015-TT-BKHDT-huong-dan-dang-ky-doanh-nghiep-ho-kinh-doanh-298026.aspx#_ftn25
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-20-2015-TT-BKHDT-huong-dan-dang-ky-doanh-nghiep-ho-kinh-doanh-298026.aspx#_ftn26


72                                CÔNG BÁO/Số 05 + 06/Ngày 15-01-2021 

5. Đăng ký thành lập công ty hợp danh 

a) Trình tự thực hiện: 

+ Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện thủ tục 

đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán lệ phí đăng 

ký doanh nghiệp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Khi nhận hồ sơ, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình trao 

Giấy tiếp nhận hồ sơ. Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh 

doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

+ Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động 

tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông 

báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 
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+ Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm phục vụ hành chính công. Ngƣời đại diện theo pháp luật có 

thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ 

sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm phục vụ hành chính 

công tỉnh Hòa Bình hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 
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trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc 

gửi qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký 

kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và 

sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện thủ tục 

đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình hoặc Ngƣời đại diện theo pháp luật nộp 

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần hồ sơ: 

Bao gồm: 

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

2. Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của các thành viên hợp danh); 

3. Danh sách thành viên (có đầy đủ chữ ký) 

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: 
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a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 

số 78/2015/NĐ-CP đối với trƣờng hợp ngƣời thành lập doanh nghiệp là cá 

nhân(cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng 

minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc ngoài: 

Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu 

lực); 

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

giấy tờ tƣơng đƣơng khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại 

Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của ngƣời đại diện theo ủy quyền (cụ thể: 

Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân dân 

hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc ngoài: Hộ chiếu nƣớc 

ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực)và văn bản 

ủy quyền tƣơng ứng đối với trƣờng hợp ngƣời thành lập doanh nghiệp là tổ chức; 

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc 

thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc tổ chức kinh tế 

có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài theo quy định tại Luật Đầu tƣ và các văn bản hƣớng 

dẫn thi hành. 

5. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và bản sao hợp lệ 

Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp 

trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh. 

Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân 

(cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh 

nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc ngoài: Hộ 

chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu 

lực), kèm theo: 
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1. Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực 

hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó 

cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc 

2. Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp. 

Các văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Cơ quan thực hiện:  

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

i) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (Thông 

tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

- Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử, đăng ký thành 

lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh (Phụ lục I-5, Nghị định số 

122/2020/NĐ-CP); 
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- Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục I-9, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT); 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là hợp lệ khi đảm bảo đầy 

đủ các yêu cầu sau: 

1. Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc chuyển sang dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. 

2. Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc nhập đầy đủ và chính xác theo 

thông tin trong các văn bản điện tử. 

3. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải đƣợc xác thực bằng 

chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời đại diện theo 

pháp luật của doanh nghiệp. 

- Doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ 

các điều kiện sau: 

1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tƣ kinh doanh; 

2. Tên của doanh nghiệp đƣợc đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 

và 42 Luật Doanh nghiệp, lƣu ý một số quy định nhƣ: tên bao gồm hai thành tố 

(loại hình và tên riêng); những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp; tên doanh 

nghiệp bằng tiếng nƣớc ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp; tên trùng và tên 

gây nhầm lẫn. 

3. Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ tƣơng ứng đối 

với loại hình doanh nghiệp nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy 

tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật); 
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4. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ 

phí. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ quy định 

về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn 

phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo 

hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. 
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Phụ lục I-5 

(Kèm theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP  

ngày  15  tháng 10 năm 2020 của Chính phủ) 
___________ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________

 

……, ngày ……tháng …… năm …… 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

CÔNG TY HỢP DANH 
 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………. 

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  ............................... Giới tính:  ...........  

Sinh ngày:  .......... / ...... / ............ Dân tộc:  .............  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):…………...… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ……………………………..…..……... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Nơi đăng ký thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:………………………………………………………………….  

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  
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Điện thoại (nếu có):  ......................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

Là Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Đăng ký công ty hợp danh với 

các nội dung sau: 

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh  

2. Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ...........................  

Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  .....................................  

Tên công ty viết tắt (nếu có):  .....................................................................  

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Điện thoại:  ....................................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

        Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu 

công nghệ cao (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở 

chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao). 

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống 

ngành kinh tế của Việt Nam):  

STT Tên ngành Mã ngành 
Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X 

để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai) 

    

5. Vốn điều lệ: 
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Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  .....................................................................  

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ....................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có): ........................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?            Có            Không  

6. Nguồn vốn điều lệ: 

Loại nguồn vốn 

Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị 

tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền 

nƣớc ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ (%) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   

7. Thành viên công ty (kê khai theo mẫu danh sách kèm theo). 

8. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

8.1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

8.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

8.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế 

khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………….… 
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Xã/Phƣờng/Thị trấn: ……………………………………………….…….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………..… 

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………….... 

Điện thoại: ………………………….Fax: ……………………..……….. 

Email: …………………………………………………………………… 

8.4 Ngày bắt đầu hoạt động
24

 (trƣờng hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt 

động kể từ ngày đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì 

không cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

8.5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

8.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
25

 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

8.7 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………  

8.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

8.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phƣơng pháp)
26

: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

                                           
24

 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu 

hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp. 
25

 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu 

niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của 

quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý 

liên tiếp. 
26

 Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu 

này. 
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 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

8.10 Thông tin về tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………… ………………………………… 
 

9. Đăng ký sử dụng hóa đơn
27

: 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

10. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội: 

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phƣơng thức): 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 

Lưu ý:  

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả lƣơng theo sản phẩm, theo khoán: có thể 

lựa chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một 

lần, 06 tháng một lần. 

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào 

phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng. 

11. Thông tin về các doanh nghiệp bị hợp nhất (chỉ kê khai trong trƣờng 

hợp thành lập công ty trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp): 

a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..............................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): ………………….. 

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

                                           
27

 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa 

đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. 
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b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..............................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): ………………………………………...……….. 

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

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với 

doanh nghiệp bị hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của doanh nghiệp bị hợp nhất. 

12. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong trƣờng 

hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi hộ kinh doanh): 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  .................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  ............................................  

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

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số):  ..........................  

Địa điểm kinh doanh:  .................................................................................  

Tên ngƣời đại diện hộ kinh doanh:  ............................................................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

đƣợc ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 

 Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân của ngƣời đại diện hộ kinh doanh (kê khai 

theo giấy tờ pháp lý của cá nhân đƣợc ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của 

hộ kinh doanh):  ...................................................................................................  

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp. 

Tôi và các thành viên hợp danh cam kết: 
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- Bản thân không thuộc diện cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo 

quy định tại Luật Doanh nghiệp; không là chủ doanh nghiệp tƣ nhân; không đồng 

thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác (trừ trƣờng hợp đƣợc sự 

nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại); 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và 

đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan 

thuế theo đúng quy định của pháp luật; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực 

của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên. 

 

CÁC THÀNH VIÊN HỢP DANH 
(Ký và ghi họ tên từng thành viên)

28
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 

CỦA CÔNG TY 
(Ký và ghi họ tên)

29
 

 

                                           
28

 Các thành viên hợp danh của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
29

 Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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PHỤ LỤC I-9 (ban hành Kèm theo Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT) 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH 
STT Tên thành 

viên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

đối với 

thành 

viên là 

cá 

nhân 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Chỗ ở 

hiện tại 

đối với 

thành 

viên là 

cá nhân 

Nơi đăng 

ký hộ khẩu 

thƣờng trú 

đối với cá 

nhân; địa 

chỉ trụ sở 

chính đối 

với tổ 

chức 

Số, ngày, cơ quan cấp 

Chứng minh nhân 

dân/Căn cƣớc công dân 

hoặc Hộ chiếu đối với cá 

nhân; Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp 

(hoặc các giấy chứng 

nhận tƣơng đƣơng) đối 

với doanh nghiệp; Quyết 

định thành lập đối với tổ 

chức 

Vốn góp Mã số dự 

án, ngày 

cấp, cơ 

quan cấp 

Giấy chứng 

nhận đăng 

ký đầu tƣ 

(nếu có) 

Chữ ký 

của thành 

viên
3
 

Ghi 

chú Giá trị phần 

vốn góp
1
 

(bằng số; 

VNĐ và giá trị 

tương đương 

theo đơn vị 

tiền nước 

ngoài, nếu có)
 

Tỷ lệ 

(%) 

Thời điểm 

góp vốn
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 A. 

Thành 

viên hợp 

danh 

             

 B. 

Thành 

viên góp 

vốn (nếu 

có) 

             

 … …, ngày… …tháng… …năm… … 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

(Ký, ghi họ tên)
4
 

 
1
 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp 

vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản. 
2 

- Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời điểm góp vốn là thời điểm thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời điểm góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn. 
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- Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời điểm góp vốn. 
3
 Chỉ yêu cầu đối với trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trường hợp thành viên là tổ chức thì chữ ký là của người đại diện theo pháp luật của tổ chức. 

4
 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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6. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nƣớc (đối với 

doanh nghiệp tƣ nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 

a) Trình tự thực hiện 

- Khi đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nƣớc, doanh 

nghiệp phải gửi Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

Khi nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh 

nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu 

cầu mã số chi nhánh, văn phòng đại diện. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. 

- Trƣờng hợp doanh nghiệp lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành 

phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi 

nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh 

nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 

b) Cách thức thực hiện: 

Doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền gửi trực tiếp Thông báo về việc 

đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh tới 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình hoặc qua mạng điện tử theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập 

địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-11, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP); 
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- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công 

ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các 

thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn 

phòng đại diện; 

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm ngƣời đứng đầu chi nhánh, văn phòng 

đại diện; 

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 

10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của ngƣời đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại 

diện(cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng 

minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc ngoài: 

Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu 

lực); 

- Trƣờng hợp doanh nghiệp là tổ chức tín dụng thuộc loại hình công ty trách 

nhiệm hoặc công ty cổ phần, khi đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện ở trong nƣớc thì hồ sơ phải có Bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp 

thuận của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam. 

Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân 

(cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh 

nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc ngoài: Hộ 

chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu 

lực), kèm theo: 

1. Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực 

hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó 

cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc 
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2. Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp. 

Các văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh/văn phòng đại diện/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp. 

i) Lệ phí: 

- 50.000 đồng, nộp tại thời điểm đăng ký nếu đăng ký trực tiếp (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

- Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa 

điểm kinh doanh (Phụ lục II-11, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP); 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 
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1. Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký 

thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. 

2. Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và 

nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật); 

3. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện đƣợc đặt đúng theo quy định tại Điều 

41 Luật Doanh nghiệp, lƣu ý một số quy định nhƣ: tên phải đƣợc viết bằng các 

chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký 

hiệu, tên phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi 

nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện; 

4. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ 

phí. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ quy định 

về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn 

phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo 

hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 
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- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. 
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Phụ lục II-11 

(Kèm theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP  

ngày  15   tháng 10 năm 2020 của Chính phủ) 
______________ 

 TÊN DOANH NGHIỆP 
___________ 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________ 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/  

địa điểm kinh doanh 
___________ 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………. 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế):  

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

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................  

Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

Thông báo địa điểm kinh doanh với các nội dung sau: 

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng 

tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  .......................................................................  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nƣớc 

ngoài (nếu có): ……….. .................................................................................................  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có): 

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

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  
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Điện thoại:  ....................................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: 

a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh):  

STT Tên ngành Mã ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong 

các ngành, nghề đã kê khai) 

    

b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện):  ................................  

4. Ngƣời đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm  

kinh doanh:  

Họ tên ngƣời đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa):  ................... Giới tính:  .....  

Sinh ngày:  ......... / ...... / ...... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Nơi đăng ký thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  
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Quốc gia:  .........................................................  ..........................................  

Điện thoại (nếu có):  ......................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

5. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trƣờng hợp đăng ký hoạt động 

địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh): 

Tên chi nhánh:  ............................................................................................  

Địa chỉ chi nhánh:  ......................................................................................  

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:  ..............................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trƣờng hợp không có mã 

số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ………………………………….. 

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

6. Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (chỉ kê 

khai đối với trƣờng hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp 

đánh dấu X vào một trong hai ô sau): 

     Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của tất 

cả địa điểm kinh doanh 

     Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của 

từng địa điểm kinh doanh 

7. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh): 

Số nhà, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: …………………………………………………….. 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………...... 

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………… 

Điện thoại: …………………………Fax (nếu có): ………………..……. 

Email (nếu có): ……………………………………………………..…… 
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2 Ngày bắt đầu hoạt động
30

 (trƣờng hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 

điểm kinh doanh đƣợc dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày đƣợc cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì không cần kê khai nội dung 

này): …../…../……. 

3 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

4 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….
31

 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

5 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………  

6 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

7 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phƣơng pháp): 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

8 Thông tin về tài khoản ngân hàng: 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………… …………………………… 
 

                                           
30

 Trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê 

khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được cấp 

Giấy chứng nhận. 

 
31

 Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trường 

hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán 

là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; tổng thời 

gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
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8. Đăng ký sử dụng hóa đơn (chỉ kê khai đối với chi nhánh)
32

: 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

9. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội (chỉ kê khai đối với chi nhánh, 

văn phòng đại diện):  

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phƣơng thức): 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 

Lưu ý:  

- Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh 

doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả lƣơng 

theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng bảo hiểm 

xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần. 

- Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh 

doanh chính khác: đánh dấu vào phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng. 

Doanh nghiệp cam kết: 

- Trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở 

hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và đƣợc sử dụng đúng mục đích 

theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan 

thuế theo đúng quy định của pháp luật; 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, 

trung thực của nội dung Thông báo này. 

 

 

                                           
32

 Doanh nghiệp, chi nhánh có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, 

đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. 

 
33

 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/Người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào 

phần này. Thẩm quyền ký Thông báo này thực hiện theo quy định tại Nghị định về đăng ký doanh 

nghiệp. 

  NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP/ 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH
33

 

(Ký, ghi họ tên) 
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7. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh 

nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ hoặc các 

giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng) 

a) Trình tự thực hiện: 

Trƣờng hợp doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng 

nhận đầu tƣ hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng đăng ký hoạt động 

chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

b) Cách thức thực hiện: 

Doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền gửi trực tiếp hồ sơ tới Trung tâm 

phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình hoặc qua mạng điện tử theo quy trình 

trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập 

địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-11, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP); 

- Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi 

nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo 

Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (Phụ lục II-19, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT) 

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công 

ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các 

thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn 

phòng đại diện; 
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- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm ngƣời đứng đầu chi nhánh văn phòng 

đại diện; 

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 

10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của ngƣời đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại 

diện (cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng 

minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc ngoài: 

Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu 

lực). 

Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân 

(cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh 

nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc ngoài: Hộ 

chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu 

lực), kèm theo: 

1. Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực 

hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó 

cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc 

2. Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp. 

Các văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Cơ quan thực hiện:  

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 
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- Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh/văn phòng đại diện 

i) Lệ phí: 

- 50.000 đồng, nộp tại thời điểm đăng ký nếu đăng ký trực tiếp (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

- Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập 

địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-11, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP); 

- Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi 

nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo 

Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (Phụ lục II-19, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT) 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

1. Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và 

nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật); 

2. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện đƣợc đặt đúng theo quy định tại Điều 

41 Luật Doanh nghiệp, lƣu ý một số quy định nhƣ: tên phải đƣợc viết bằng các 

chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký 

hiệu, tên phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi 

nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện; 
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3. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ 

phí. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ quy định 

về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn 

phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo 

hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. 
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Phụ lục II-11 

(Kèm theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP  

ngày  15   tháng 10 năm 2020 của Chính phủ) 
______________ 

 TÊN DOANH NGHIỆP 
___________ 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________ 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/  

địa điểm kinh doanh 
___________ 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………. 

 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế):  

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

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................  

 

Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

Thông báo địa điểm kinh doanh với các nội dung sau: 

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng 

tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  .......................................................................  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nƣớc 

ngoài (nếu có): ……….. .................................................................................................  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có): 

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

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Điện thoại:  ....................................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: 

a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh):  
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STT Tên ngành Mã ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong 

các ngành, nghề đã kê khai) 

    

b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện):  ................................  

4. Ngƣời đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm  

kinh doanh:  

Họ tên ngƣời đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa):  ................... Giới tính:  .....  

Sinh ngày:  ......... / ...... / ...... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Nơi đăng ký thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  .........................................................  ..........................................  

Điện thoại (nếu có):  ......................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

5. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trƣờng hợp đăng ký hoạt động 

địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh): 
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Tên chi nhánh:  ............................................................................................  

Địa chỉ chi nhánh:  ......................................................................................  

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:  ..............................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trƣờng hợp không có mã 

số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ………………………………….. 

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

6. Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (chỉ kê 

khai đối với trƣờng hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp 

đánh dấu X vào một trong hai ô sau): 

     Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của tất 

cả địa điểm kinh doanh 

     Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của 

từng địa điểm kinh doanh 

7. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh): 

Số nhà, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: …………………………………………………….. 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………...... 

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………… 

Điện thoại: …………………………Fax (nếu có): ………………..……. 

Email (nếu có): ……………………………………………………..…… 

2 Ngày bắt đầu hoạt động
34

 (trƣờng hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 

điểm kinh doanh đƣợc dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày đƣợc cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì không cần kê khai nội dung 

này): …../…../……. 

3 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Hạch toán độc lập  

                                           
34

 Trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê 

khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được cấp 

Giấy chứng nhận. 
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Hạch toán phụ thuộc  
 

4 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….
35

 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

5 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………  

 

6 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

7 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phƣơng pháp): 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

8 Thông tin về tài khoản ngân hàng: 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………… …………………………… 
 

8. Đăng ký sử dụng hóa đơn (chỉ kê khai đối với chi nhánh)
36

: 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

9. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội (chỉ kê khai đối với chi nhánh, 

văn phòng đại diện):  

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phƣơng thức): 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 

Lưu ý:  

- Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh 

doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả lƣơng 

theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng bảo hiểm 

xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần. 

                                           
35

 Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trường 

hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán 

là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; tổng thời 

gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
36

 Doanh nghiệp, chi nhánh có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, 

đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. 
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- Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh 

doanh chính khác: đánh dấu vào phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng. 

Doanh nghiệp cam kết: 

- Trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở 

hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và đƣợc sử dụng đúng mục đích 

theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan 

thuế theo đúng quy định của pháp luật; 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, 

trung thực của nội dung Thông báo này. 

 

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP/ 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH
37

 

(Ký, ghi họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
37

 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/Người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào 

phần này. Thẩm quyền ký Thông báo này thực hiện theo quy định tại Nghị định về đăng ký doanh 

nghiệp. 
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PHỤ LỤC II-19 

(ban hành kèm theoThông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) 

 

TÊN DOANH NGHIỆP 

-------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ………….. … …, ngày… … tháng… … năm … … 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng 

đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép 

đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………….. 

 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...........................................   

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:   ........................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế):  .................  ........................................................  

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

Đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn 

phòng đại diện/địa điểm kinh doanh với các nội dung cụ thể nhƣ sau: 

I. Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng 

tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ......  ........................................................  

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có): ...........................  

Tên chi nhánh viết tắt (nếu có):  .  ........................................................  

2. Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh/Mã số 

thuế:  ...................................................  

3. Thông tin về Giấy phép đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện (hoặc các giấy tờ 

có giá trị tương đương khác): 

Số Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động (hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương khác):  
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Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:  ....................................................   

4. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .......................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................  ........................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ........................................   

Tỉnh/Thành phố:  .........................  ........................................................  

Điện thoại:  ....................................... Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ................................ Website (nếu có):  .....................  

5. Ngành, nghề kinh doanh/nội dung hoạt động: 

a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh): 

STT Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề kinh 

doanh chính (đánh 

dấu X để chọn một 

trong các ngành, 

nghề đã kê khai) 

    

b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện):  ........................  

6. Ngƣời đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Họ tên ngƣời đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa):  .................. Giới tính:   

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ...................................  Quốc tịch:   

Loại Giấy tờ chứng thực cá nhân:  

□ Chứng minh nhân dân □ Căn cƣớc công dân 

□ Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ): ....................   

Số giấy tờ chứng thực cá nhân:  .....................  

Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: Ngày hết hạn (nếu có):…../…../…….. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .......................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................  ........................................................  
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Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ........................................   

Tỉnh/Thành phố:  .........................  ........................................................  

Quốc gia:  ....................................  ........................................................  

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .......................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................  ........................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ........................................   

Tỉnh/Thành phố:  .........................  ........................................................  

Quốc gia:  ....................................  ........................................................  

Điện thoại (nếu có): ......................... Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ................................ Website (nếu có):  .....................  

7. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác 

địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại:  .......................................... Fax (nếu có):  .................................  

Email (nếu có):  ...................................  ........................................................  

2 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập □ 

Hạch toán phụ thuộc □ 
 

3 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
1 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 
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4 Tổng số lao động (dự kiến): .................................................................. 

5 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

□ Có                                                                  □ Không 

6 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
2
:
 

Khấu trừ  □ 

Trực tiếp trên GTGT  □ 

Trực tiếp trên doanh số  □ 

Không phải nộp thuế GTGT  □ 

7 Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

……………….………………

………….. 

……………….………………

………….. 

…………….…………………

……….. 

……………….………………

………….. 
 

□ Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

chi nhánh/văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh 

(Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy chứng 

nhận). 

II. Thông tin về chi nhánh chủ quản
3
 (kê khai theo hướng dẫn tại mục l Phụ lục 

này) 

□ Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

chi nhánh (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy 

chứng nhận). 

III. Thông tin về doanh nghiệp
4
 (kê khai theo mẫu tại Phụ lục II-18) 

□ Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy 

chứng nhận). 
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Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp 

pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO 

PHÁP LUẬT CỦA DOANH 

NGHIỆP 

(Ký, ghi họ tên) 

______________________ 
1 
Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trường hợp 

niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là 

ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; Tổng thời gian 

từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
2
 Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
3
 Chỉ kê khai trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh. 

4
 Chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc các giấy 

tờ có giá trị tương đương khác). 
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8. Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tƣ nhân, 

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

a) Trình tự thực hiện: 

- Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ 

sở chính. Doanh nghiệp chỉ đƣợc lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ƣơng nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Doanh 

nghiệp gửi Thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Trung tâm phục vụ hành 

chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Khi nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh 

nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu 

cầu mã số địa điểm kinh doanh. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp. 

b) Cách thức thực hiện: 

Doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền gửi trực tiếp Thông báo về việc 

đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh tới 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình hoặc qua mạng điện tử theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập 

địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-11, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP); 

- Trƣờng hợp doanh nghiệp là tổ chức tín dụng thuộc loại hình công ty trách 

nhiệm hoặc công ty cổ phần, khi lập địa điểm kinh doanh thì hồ sơ phải có Bản 

sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt 

Nam. 
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Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân 

(cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh 

nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc ngoài: Hộ 

chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu 

lực), kèm theo: 

1. Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực 

hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó 

cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc 

2. Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp. 

Các văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình.  

- Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm 

kinh doanh 

i) Lệ phí: 

- 50.000 đồng, đối với trƣờng hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký 

kinh doanh (Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC). 
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- Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp thực hiện qua mạng điện tử (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa 

điểm kinh doanh (Phụ lục II-11, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP); 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

1. Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và 

nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật). 

2. Tên địa điểm kinh doanh phải đƣợc viết bằng các chữ cái trong bảng chữ 

cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu; 

3. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ 

phí. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ quy định 

về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn 

phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo 

hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 
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- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. 
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Phụ lục II-11 

(Kèm theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP  

ngày  15   tháng 10 năm 2020 của Chính phủ) 
______________ 

 TÊN DOANH NGHIỆP 
___________ 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________ 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/  

địa điểm kinh doanh 
___________ 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………. 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế):  

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

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................  

 

Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

Thông báo địa điểm kinh doanh với các nội dung sau: 

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng 

tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  .......................................................................  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nƣớc 

ngoài (nếu có): ……….. .................................................................................................  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có): 

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

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Điện thoại:  ....................................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: 

a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh):  
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STT Tên ngành Mã ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong 

các ngành, nghề đã kê khai) 

    

b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện):  ................................  

4. Ngƣời đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm  

kinh doanh:  

Họ tên ngƣời đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa):  ................... Giới tính:  .....  

Sinh ngày:  ......... / ...... / ...... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Nơi đăng ký thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  .........................................................  ..........................................  

Điện thoại (nếu có):  ......................................... Fax (nếu có):  ....................  
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Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

5. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trƣờng hợp đăng ký hoạt động 

địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh): 

Tên chi nhánh:  ............................................................................................  

Địa chỉ chi nhánh:  ......................................................................................  

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:  ..............................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trƣờng hợp không có mã 

số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ………………………………….. 

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

6. Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (chỉ kê 

khai đối với trƣờng hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp 

đánh dấu X vào một trong hai ô sau): 

     Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của tất 

cả địa điểm kinh doanh 

     Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của 

từng địa điểm kinh doanh 

7. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh): 

Số nhà, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: …………………………………………………….. 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………...... 

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………… 

Điện thoại: …………………………Fax (nếu có): ………………..……. 

Email (nếu có): ……………………………………………………..…… 

2 Ngày bắt đầu hoạt động
38

 (trƣờng hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 

điểm kinh doanh đƣợc dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày đƣợc cấp 

                                           
38

 Trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê 

khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được cấp 

Giấy chứng nhận. 
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Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì không cần kê khai nội dung 

này): …../…../……. 

3 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

4 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….
39

 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

5 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………  

 

6 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

7 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phƣơng pháp): 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

8 Thông tin về tài khoản ngân hàng: 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………… …………………………… 
 

8. Đăng ký sử dụng hóa đơn (chỉ kê khai đối với chi nhánh)
40

: 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

9. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội (chỉ kê khai đối với chi nhánh, 

văn phòng đại diện):  

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phƣơng thức): 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 

Lưu ý:  

- Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh 

doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả lƣơng 

                                           
39

 Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trường 

hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán 

là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; tổng thời 

gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
40

 Doanh nghiệp, chi nhánh có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, 

đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. 
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theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng bảo hiểm 

xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần. 

- Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh 

doanh chính khác: đánh dấu vào phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng. 

Doanh nghiệp cam kết: 

- Trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở 

hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và đƣợc sử dụng đúng mục đích 

theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan 

thuế theo đúng quy định của pháp luật; 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, 

trung thực của nội dung Thông báo này. 

 

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP/ 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH
41

 

(Ký, ghi họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
41

 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/Người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào 

phần này. Thẩm quyền ký Thông báo này thực hiện theo quy định tại Nghị định về đăng ký doanh 

nghiệp. 
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9. Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động 

theo Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ hoặc các giấy tờ có giá trị 

pháp lý tƣơng đƣơng) 

a) Trình tự thực hiện: 

Trƣờng hợp doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng 

nhận đầu tƣ hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng đăng ký thành lập 

mới địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Trung tâm phục vụ hành 

chính công tỉnh Hòa Bình. Trƣờng hợp địa điểm kinh doanh thuộc chi nhánh, 

ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

b) Cách thức thực hiện: 

Doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền gửi trực tiếp hồ sơ tới Trung tâm 

phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình hoặc qua mạng điện tử theo quy trình 

trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập 

địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-11, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP); 

- Trƣờng hợp doanh nghiệp đề nghị đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa 

điểm kinh doanh thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận 

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

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

doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng 

đại diện đặt trụ sở. Hồ sơ gồm: 

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tƣ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tƣ cấp; 
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+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; 

+ Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi 

nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo 

Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (Phụ lục II-19, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT). 

- Trƣờng hợp doanh nghiệp là tổ chức tín dụng thuộc loại hình công ty trách 

nhiệm hoặc công ty cổ phần, khi lập địa điểm kinh doanh ở trong nƣớc thì hồ sơ 

phải có Bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà 

nƣớc Việt Nam. 

Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân 

(cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh 

nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc ngoài: Hộ 

chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu 

lực), kèm theo: 

1. Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực 

hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó 

cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc 

2. Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp. 

Các văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Cơ quan thực hiện:  
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- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm 

kinh doanh/Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

i) Lệ phí:  

- 50.000 đồng, đối với trƣờng hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký 

kinh doanh (Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

- Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp thực hiện qua mạng điện tử (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập 

địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-11, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP); 

- Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi 

nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo 

Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (Phụ lục II-19, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT). 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

1. Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và 

nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật); 

2. Tên địa điểm kinh doanh phải đƣợc viết bằng các chữ cái trong bảng chữ 

cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu; 
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3. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ 

phí. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ quy định 

về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn 

phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo 

hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. 
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Phụ lục II-11 

(Kèm theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP  

ngày  15   tháng 10 năm 2020 của Chính phủ) 
______________ 

 TÊN DOANH NGHIỆP 
___________ 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________ 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/  

địa điểm kinh doanh 
___________ 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………. 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế):  

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

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................  

 

Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

Thông báo địa điểm kinh doanh với các nội dung sau: 

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng 

tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  .......................................................................  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nƣớc 

ngoài (nếu có): ……….. .................................................................................................  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có): 

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

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Điện thoại:  ....................................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: 

a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh):  
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STT Tên ngành Mã ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong các 

ngành, nghề đã kê khai) 

    

    

b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện):  ................................  

4. Ngƣời đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm  

kinh doanh:  

Họ tên ngƣời đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa):  ................... Giới tính:  .....  

Sinh ngày:  ......... / ...... / ...... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Nơi đăng ký thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  .........................................................  ..........................................  

Điện thoại (nếu có):  ......................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

5. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trƣờng hợp đăng ký hoạt động 

địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh): 
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Tên chi nhánh:  ............................................................................................  

Địa chỉ chi nhánh:  ......................................................................................  

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:  ..............................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trƣờng hợp không có mã 

số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ………………………………….. 

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

6. Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (chỉ kê 

khai đối với trƣờng hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp 

đánh dấu X vào một trong hai ô sau): 

     Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của tất 

cả địa điểm kinh doanh 

     Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của 

từng địa điểm kinh doanh 

7. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh): 

Số nhà, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: …………………………………………………….. 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………...... 

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………… 

Điện thoại: …………………………Fax (nếu có): ………………..……. 

Email (nếu có): ……………………………………………………..…… 

2 Ngày bắt đầu hoạt động
42

 (trƣờng hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 

điểm kinh doanh đƣợc dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày đƣợc cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì không cần kê khai nội dung 

này): …../…../……. 

3 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Hạch toán độc lập  

                                           
42

 Trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê 

khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được cấp 

Giấy chứng nhận. 
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Hạch toán phụ thuộc  
 

4 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….
43

 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

5 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………  

 

6 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

7 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phƣơng pháp): 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

8 Thông tin về tài khoản ngân hàng: 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………… …………………………… 
 

8. Đăng ký sử dụng hóa đơn (chỉ kê khai đối với chi nhánh)
44

: 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

9. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội (chỉ kê khai đối với chi nhánh, 

văn phòng đại diện):  

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phƣơng thức): 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 

Lưu ý:  

- Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh 

doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả lƣơng 

theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng bảo hiểm 

xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần. 

                                           
43

 Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trường 

hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán 

là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; tổng thời 

gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
44

 Doanh nghiệp, chi nhánh có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, 

đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. 
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- Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh 

doanh chính khác: đánh dấu vào phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng. 

Doanh nghiệp cam kết: 

- Trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở 

hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và đƣợc sử dụng đúng mục đích 

theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan 

thuế theo đúng quy định của pháp luật; 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, 

trung thực của nội dung Thông báo này. 

 

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP/ 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH
45

 

(Ký, ghi họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
45

 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/Người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào 

phần này. Thẩm quyền ký Thông báo này thực hiện theo quy định tại Nghị định về đăng ký doanh 

nghiệp. 
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PHỤ LỤC II-19 

(ban hành kèm theoThông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) 

TÊN DOANH NGHIỆP 

-------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ………….. … …, ngày… … tháng… … năm … … 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng 

đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép 

đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………….. 

 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...........................................   

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:   ........................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế):  .................  ........................................................  

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

Đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn 

phòng đại diện/địa điểm kinh doanh với các nội dung cụ thể nhƣ sau: 

I. Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng 

tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ......  ........................................................  

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có): ...........................  

Tên chi nhánh viết tắt (nếu có):  .  ........................................................  

2. Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh/Mã số 

thuế:  ...................................................  

3. Thông tin về Giấy phép đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện (hoặc các giấy tờ 

có giá trị tương đương khác): 

Số Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động (hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương khác):  
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Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:  ....................................................   

4. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .......................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................  ........................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ........................................   

Tỉnh/Thành phố:  .........................  ........................................................  

Điện thoại:  ....................................... Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ................................ Website (nếu có):  .....................  

5. Ngành, nghề kinh doanh/nội dung hoạt động: 

a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh): 

STT Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề kinh 

doanh chính (đánh 

dấu X để chọn một 

trong các ngành, 

nghề đã kê khai) 

    

b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện):  ........................  

6. Ngƣời đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Họ tên ngƣời đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa):  .................. Giới tính:   

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ...................................  Quốc tịch:   

Loại Giấy tờ chứng thực cá nhân:  

□ Chứng minh nhân dân □ Căn cƣớc công dân 

□ Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ): ....................   

Số giấy tờ chứng thực cá nhân:  .....................  

Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: Ngày hết hạn (nếu có):…../…../…….. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .......................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................  ........................................................  
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Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ........................................   

Tỉnh/Thành phố:  .........................  ........................................................  

Quốc gia:  ....................................  ........................................................  

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .......................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................  ........................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ........................................   

Tỉnh/Thành phố:  .........................  ........................................................  

Quốc gia:  ....................................  ........................................................  

Điện thoại (nếu có): ......................... Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ................................ Website (nếu có):  .....................  

7. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại:  ........................................ Fax (nếu có):  .................................  

Email (nếu có):  .................................  ........................................................  

2 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập □ 

Hạch toán phụ thuộc □ 

  
 

3 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
1 
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(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

4 Tổng số lao động (dự kiến): .................................................................. 

5 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

□ Có                                                                  □ Không 

6 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
2
:
 

Khấu trừ  □ 

Trực tiếp trên GTGT  □ 

Trực tiếp trên doanh số  □ 

Không phải nộp thuế GTGT  □ 

7 Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

……………….………………

………….. 

……………….………………

………….. 
 

□ Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

chi nhánh/văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh 

(Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy chứng 

nhận). 

II. Thông tin về chi nhánh chủ quản
3
 (kê khai theo hướng dẫn tại mục l Phụ lục 

này) 

□ Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

chi nhánh (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy 

chứng nhận). 

III. Thông tin về doanh nghiệp
4
 (kê khai theo mẫu tại Phụ lục II-18) 

□ Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy 

chứng nhận). 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp 

pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 
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 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP 

LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi họ tên) 

______________________ 
1 
Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trường hợp 

niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là 

ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; Tổng thời gian 

từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
2
 Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
3
 Chỉ kê khai trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh. 

4
 Chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc các giấy 

tờ có giá trị tương đương khác). 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÕA BÌNH 

––––––––– 

Số:    2703  /QĐ-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––– 

Hòa Bình, ngày   05   tháng 11 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 

khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 

––––––––––––  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ 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 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 4318/QĐ-BYT ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi 

chức năng quản lý Bộ Y tế; Quyết định số 4500/QĐ-BYT ngày 29 tháng 10 

năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được bãi 

bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình tại Tờ trình số 

201/TTr-SYT ngày 03/11/2020. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

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

bị bãi bỏ (05 thủ tục cấp tỉnh) lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Y tế, công bố tại Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 

22/6/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố thủ 

tục hành chính đã chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh 

Hòa Bình.  

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế; 

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 
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 PHỤ LỤC  

DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH HÕA BÌNH 

(Kèm theo Quyết định số  2703/QĐ-UBND ngày   05 tháng  11 năm 2020 của chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

––––––––––––  

 

STT Mã hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 

1 1.003924.000.00.00.H28 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn dƣợc liệu 

2 1.004005.000.00.00.H28 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn dƣợc liệu 

3 1.004024.000.00.00.H28 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ dƣợc liệu 

4 1.004074.000.00.00.H28 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ dƣợc liệu 

5 1.001957.000.00.00.H28 

Thủ tục cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Sở Y tế, và thuộc bệnh viện trực thuộc 

Sở Y tế, ngân hàng mô tƣ nhân, ngân hàng mô thuộc bệnh viện tƣ nhân, trƣờng đại học y, 

dƣợc tƣ thục trên địa bàn quản lý 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Số:   2808/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Hoà Bình, ngày   16  tháng 11  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Điện  

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thƣơng tỉnh Hòa Bình 

––––––––––  

CHỦ TỊCH UỶ 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 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 2600/QĐ-BCT ngày 06/10/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1702/TTr-

SCT ngày 11/11/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

sửa đổi (08 thủ tục cấp tỉnh) trong lĩnh vực Điện, thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Công Thƣơng tỉnh Hòa Bình. 

(Có danh mục chi tiết kèm theo) 
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Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính tại Quyết 

định này đƣợc công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính tại 

địa chỉ “dichvucong.gov.vn”; Cổng Dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: 

dichvucong.hoabinh.gov.vn); Trang Thông tin điện tử của Văn phòng UBND 

tỉnh (địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn). 

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

Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này đƣợc thực hiện 

tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh kể từ ngày 

ký. 

- Giao Sở Công Thƣơng: 

+ 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 

trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian trƣớc ngày 25/11/2020. 

+ 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 đƣợc công bố 

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 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết theo quy định. 

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 SỬA ĐỔI TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƢƠNG TỈNH HÕA BÌNH 

(Kèm theo Quyết định số   2808 /QĐ-UBND ngày    16   tháng 11  năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––  
 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
 

(Sửa đổi, bổ sung 08 TTHC lĩnh vực Điện công bố tại Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 27/02/2019  

của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 
 

 

TT 

 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

 

Căn cứ pháp lý 

* Lĩnh vực Điện  

1 

Cấp Giấy 

phép hoạt 

động tƣ 

vấn chuyên 

ngành điện 

thuộc thẩm 

quyền cấp 

của địa 

phƣơng 

15 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ. 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Hòa 

Bình 

Thông tƣ số 

167/2016/TT-

BTC ngày 

26/10/2016 

của Bộ Tài 

Chính 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều kiện cụ thể Nghị định liên quan đến điều kiện đầu 

tƣ kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nƣớc của Bộ Công Thƣơng. 

- Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trƣởng Bộ Công 

Thƣơng quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Quyết định số 2600/QĐ-BCT ngày 06/10/2020 của Bộ Công Thƣơng 

về công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Công Thƣơng. 

- Thông tƣ số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài Chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

giấy phép hoạt động điện lực. 
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2 

Cấp sửa 

đổi, bổ 

sung Giấy 

phép hoạt 

động tƣ 

vấn chuyên 

ngành điện 

thuộc thẩm 

quyền cấp 

của địa 

phƣơng 

07 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ. 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Hòa 

Bình 

Thông tƣ số 

167/2016/TT-

BTC ngày 

26/10/2016 

của Bộ Tài 

Chính 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều kiện cụ thể Nghị định liên quan đến điều kiện đầu 

tƣ kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nƣớc của Bộ Công Thƣơng. 

- Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trƣởng Bộ Công 

Thƣơng quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Quyết định số 2600/QĐ-BCT ngày 06/10/2020 của Bộ Công Thƣơng 

về công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Công Thƣơng. 

- Thông tƣ số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài Chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

giấy phép hoạt động điện lực. 

3 

Cấp Giấy 

phép hoạt 

động phát 

điện đối 

với nhà 

máy điện 

có quy mô 

công suất 

dƣới 

03MW đặt 

tại địa 

phƣơng 

15 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ. 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Hòa 

Bình 

Thông tƣ số 

167/2016/TT-

BTC ngày 

26/10/2016 

của Bộ Tài 

Chính 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều kiện cụ thể Nghị định liên quan đến điều kiện đầu 

tƣ kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nƣớc của Bộ Công Thƣơng. 

- Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trƣởng Bộ Công 

Thƣơng quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Quyết định số 2600/QĐ-BCT ngày 06/10/2020 của Bộ Công Thƣơng 

về công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Công Thƣơng. 

- Thông tƣ số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài Chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

giấy phép hoạt động điện lực. 



142                                                                CÔNG BÁO/Số 05 + 06/Ngày 15-01-2021 

4 

Cấp sửa 

đổi, bổ 

sung Giấy 

phép hoạt 

động phát 

điện đối 

với nhà 

máy điện 

có quy mô 

công suất 

dƣới 

03MW đặt 

tại địa 

phƣơng 

07 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Hòa 

Bình 

Thông tƣ số 

167/2016/TT-

BTC ngày 

26/10/2016 

của Bộ Tài 

Chính 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều kiện cụ thể Nghị định liên quan đến điều kiện đầu 

tƣ kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nƣớc của Bộ Công Thƣơng. 

- Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trƣởng Bộ Công 

Thƣơng quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Quyết định số 2600/QĐ-BCT ngày 06/10/2020 của Bộ Công Thƣơng 

về công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Công Thƣơng. 

- Thông tƣ số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài Chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

giấy phép hoạt động điện lực. 

5 

Cấp Giấy 

phép hoạt 

động bán lẻ 

điện đến 

cấp điện áp 

0,4kV tại 

địa 

phƣơng. 

15 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ. 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Hòa 

Bình 

Thông tƣ số 

167/2016/TT-

BTC ngày 

26/10/2016 

của Bộ Tài 

Chính 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều kiện cụ thể Nghị định liên quan đến điều kiện đầu 

tƣ kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nƣớc của Bộ Công Thƣơng. 

- Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trƣởng Bộ Công 

Thƣơng quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Quyết định số 2600/QĐ-BCT ngày 06/10/2020 của Bộ Công Thƣơng 

về công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Công Thƣơng. 

- Thông tƣ số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài Chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

giấy phép hoạt động điện lực. 
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6 

Cấp sửa 

đổi, bổ 

sung Giấy 

phép hoạt 

động bán lẻ 

điện đến 

cấp điện áp 

0,4kV tại 

địa 

phƣơng. 

07 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ. 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Hòa 

Bình 

Thông tƣ số 

167/2016/TT-

BTC ngày 

26/10/2016 

của Bộ Tài 

Chính 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều kiện cụ thể Nghị định liên quan đến điều kiện đầu 

tƣ kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nƣớc của Bộ Công Thƣơng. 

- Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trƣởng Bộ Công 

Thƣơng quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Quyết định số 2600/QĐ-BCT ngày 06/10/2020 của Bộ Công Thƣơng 

về công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Công Thƣơng. 

- Thông tƣ số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài Chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

giấy phép hoạt động điện lực. 

7 

Cấp Giấy 

phép hoạt 

động phân 

phối điện 

đến cấp 

điện áp 

35kV tại 

địa phƣơng 

15 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ. 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Hòa 

Bình 

Thông tƣ số 

167/2016/TT-

BTC ngày 

26/10/2016 

của Bộ Tài 

Chính 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều kiện cụ thể Nghị định liên quan đến điều kiện đầu 

tƣ kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nƣớc của Bộ Công Thƣơng. 

- Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trƣởng Bộ Công 

Thƣơng quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Quyết định số 2600/QĐ-BCT ngày 06/10/2020 của Bộ Công Thƣơng 

về công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Công Thƣơng. 

- Thông tƣ số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài Chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

giấy phép hoạt động điện lực. 
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8 

Cấp sửa 

đổi, bổ 

sung Giấy 

phép hoạt 

động phân 

phối điện 

đến cấp 

điện áp 

35kV tại 

địa phƣơng 

07 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ. 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Hòa 

Bình 

Thông tƣ số 

167/2016/TT-

BTC ngày 

26/10/2016 

của Bộ Tài 

Chính 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều kiện cụ thể Nghị định liên quan đến điều kiện đầu 

tƣ kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nƣớc của Bộ Công Thƣơng. 

- Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trƣởng Bộ Công 

Thƣơng quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Quyết định số 2600/QĐ-BCT ngày 06/10/2020 của Bộ Công Thƣơng 

về công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Công Thƣơng. 

- Thông tƣ số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài Chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

giấy phép hoạt động điện lực. 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
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Phần II. 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

–––––––––––  

1. Cấp giấy phép hoạt động tƣ vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm 

quyền cấp của địa phƣơng  

1.1. Trình tự thực hiện 

- Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực trực tuyến đƣợc thực 

hiện nhƣ sau: 

+ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng hƣớng dẫn việc 

cấp giấy phép thuộc thẩm quyền theo hình thức trực tuyến (nếu có) phù hợp với 

quy định tại Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT.  

+ Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực không qua trực tuyến 

đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đề nghị 

cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt 

động điện lực có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề 

nghị cấp giấy phép nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ. Trong văn bản thông báo, 

phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin 

liên quan để hoàn thiện hồ sơ; 

+ Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc yêu cầu sửa đổi, 

bổ sung số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan của cơ quan cấp giấy phép 

hoạt động điện lực, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải bổ sung, sửa đổi 

số liệu, tài liệu, các thông tin liên quan và trả lời bằng văn bản. Hết thời hạn 

trên, tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, cơ quan cấp 

giấy phép hoạt động điện lực có quyền trả lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt 

động điện lực; 

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
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quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp 

giấy phép hoạt động điện lực. 

 1.2. Cách thức thực hiện: Thực hiện gửi trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh, qua đƣờng dịch vụ bƣu chính hoặc trực tuyến trên trang 

thông tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực (nếu có).  

 1.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

 a) Thành phần hồ sơ: 

 Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT. 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành 

lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép. 

- Danh sách trích ngang chuyên gia tƣ vấn đảm nhiệm chức danh chủ 

nhiệm, chức danh giám sát trƣởng và các chuyên gia tƣ vấn khác theo Mẫu 3a 

quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT; bản sao 

bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, hợp 

đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn của các chuyên 

gia tƣ vấn. 

- Tài liệu chứng minh kinh nghiệm của các chuyên gia tƣ vấn (Quyết định 

phân công nhiệm vụ, giấy xác nhận của các đơn vị có dự án mà chuyên gia đã 

thực hiện hoặc các tài liệu có giá trị tƣơng đƣơng). 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

1.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

1.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân tham gia 

hoạt động trong các lĩnh vực tƣ vấn chuyên ngành điện lực. 
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1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thƣơng (nếu đƣợc 

ủy quyền). 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động điện lực  

1.8. Phí, lệ phí: Theo quy định tại Thông tƣ số 167/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định giấy phép hoạt động điện lực. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tƣ số 12/2017/TT-BCT. 

- Danh sách trích ngang các chuyên gia tƣ vấn đảm nhiệm chức danh chủ 

nhiệm, chức danh giám sát trƣởng và các chuyên gia tƣ vấn khác theo Mẫu 3a 

quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT. 

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

Tổ chức đƣợc thành lập theo quy định của pháp luật đăng ký hoạt động tƣ 

vấn chuyên ngành điện lực phải đáp ứng các điều kiện sau: 

* Đối với cấp giấy phép tư vấn thiết kế công trình đường dây và trạm biến 

áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương 

- Chuyên gia tƣ vấn đảm nhận chức danh chủ nhiệm phải có bằng tốt 

nghiệp đại học trở lên chuyên ngành điện; có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 

năm trong lĩnh vực tƣ vấn; đã chủ nhiệm ít nhất 01 dự án hoặc tham gia thiết kế 

ít nhất 02 dự án công trình đƣờng dây và trạm biến áp có hạng tƣơng đƣơng; có 

chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong lĩnh vực thiết kế hạng tƣơng 

đƣơng; 

- Chuyên gia tƣ vấn khác phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một 

trong các chuyên ngành trắc địa, địa chất, xây dựng, điện, hệ thống điện, thiết bị 
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điện, tự động hóa; có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm trong lĩnh vực tƣ vấy; 

đã tham gia thiết kế ít nhất 01 dự án công trình đƣờng dây và trạm biến áp có 

hạng tƣơng đƣơng; có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong lĩnh vực 

thiết kế hạng tƣơng đƣơng; 

* Đối với cấp giấy phép tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và 

trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương 

- Chuyên gia tƣ vấn đảm nhận chức danh giám sát trƣởng phải có bằng tốt 

nghiệp đại học trở lên chuyên ngành điện; có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 

năm trong lĩnh vực tƣ vấn; đã đảm nhận giám sát trƣởng ít nhất 01 dự án hoặc 

tham gia giám sát thi công ít nhất 02 dự án công trình đƣờng dây và trạm biến áp 

có hạng tƣơng đƣơng; có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong lĩnh 

vực giám sát thi công hạng tƣơng đƣơng; 

- Chuyên gia tƣ vấn khác phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một 

trong các chuyên ngành xây dựng, điện, hệ thống điện, thiết bị điện, tự động 

hóa; có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm trong lĩnh vực tƣ vấn; đã tham gia 

giám sát thi công ít nhất 01 dự án công trình đƣờng dây và trạm biến áp có hạng 

tƣơng đƣơng; có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong lĩnh vực giám 

sát thi công hạng tƣơng đƣơng; 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Điện lực.  

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ 

sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tƣ kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nƣớc của Bộ Công Thƣơng. 
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- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Thông tƣ số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài Chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định giấy phép hoạt 

động điện lực. 

- Quyết định số 2600/QĐ-BCT ngày 06/10/2020 của Bộ Công Thƣơng về 

việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Công Thƣơng. 
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Mẫu 01 

(TÊN TỔ CHỨC  

ĐỀ NGHỊ) 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: …/…. ….., ngày … tháng … năm … 

ĐỀ NGHỊ 

Cấp,sửa đổi,bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện lực 

Kính gửi: Sở Công Thƣơng Hòa Bình 

Tên tổ chức đề nghị: ..............................................................................................  

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ......................................................................  

Có trụ sở chính tại: ………… Điện thoại: ………….. Fax: ……..; Email:............  

Văn phòng giao dịch tại  (nếu có):………Điện thoại:…..Fax:…..; Email…….. 

Thành lập theo Giấy phép đầu tƣ/Quyết định thành lập số: …..ngày ... tháng ... 

năm ... 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp 

…………, đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ... 

Giấy phép hoạt động điện lực số: …… do ……. cấp ngày ..................... (nếu có). 

Ngành nghề đăng ký kinh doanh: ..........................................................................  

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực, phạm vi, thời hạn hoạt 

động sau đây: 

- ...............................................................................................................................  

- ............................................................................................................................... 

Các giấy tờ kèm theo: 

- ............................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................... 

Đề nghị Sở Công Thƣơng Hòa Bình cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... 

(tên tổ chức đề nghị). 

...(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi đƣợc cấp 

phép, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./ 

 LÃNH ĐẠO 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu 3a 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG 

CÁC CHUYÊN GIA TƢ VẤN LĨNH VỰC TƢ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Quê quán 

Mã số 

định 

danh 

(nếu có) 

Chức vụ 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Thâm niên 

công tác trong 

lĩnh vực tƣ 

vấn (năm) 

Vị trí/Dự án đã 

tham gia tƣ vấn 

Chứng chỉ 

hành nghề 

     I. Chuyên gia tƣ vấn chủ nhiệm dự án hoặc giám sát trƣởng 

1          

    II. Chuyên gia tƣ vấn khác 

1                  

2                  

3                  

4          

5                  
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2. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tƣ vấn chuyên ngành điện 

thuộc thẩm quyền cấp của địa phƣơng 

2.1. Trình tự thực hiện:  

- Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực trực tuyến đƣợc thực 

hiện nhƣ sau: 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng hƣớng dẫn việc cấp 

giấy phép thuộc thẩm quyền theo hình thức trực tuyến (nếu có) phù hợp với quy 

định tại Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT. 

- Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực không qua trực tuyến 

đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đề nghị cấp 

sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động 

điện lực có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp 

giấy phép nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ. Trong văn bản thông báo, phải nêu rõ 

lý do và yêu cầu bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để 

hoàn thiện hồ sơ; 

+ Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc yêu cầu sửa đổi, bổ 

sung số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan của cơ quan cấp giấy phép hoạt 

động điện lực, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải bổ sung, sửa đổi số 

liệu, tài liệu, các thông tin liên quan và trả lời bằng văn bản. Hết thời hạn trên, tổ 

chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, cơ quan cấp giấy phép 

hoạt động điện lực có quyền trả lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện 

lực; 

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 

cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp giấy 

phép hoạt động điện lực.  

2.2. Cách thức thực hiện:  
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Thực hiện gửi trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, qua 

đƣờng dịch vụ bƣu chính hoặc trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ quan 

cấp giấy phép hoạt động điện lực (nếu có).  

2.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ: 

- Trƣờng hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị đƣợc cấp giấy phép, hồ 

sơ bao gồm các nội dung sau: 

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT; 

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành 

lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép. 

- Trƣờng hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài sản từ đơn 

vị đã đƣợc cấp giấy phép hoạt động điện lực, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt 

động điện lực của đơn vị nhận chuyển giao bao gồm:  

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT; 

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành 

lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép; 

+ Tài liệu chứng minh việc chuyển giao tài sản, tài liệu chứng minh việc 

chuyển giao nhân sự hoặc chuyên gia tƣ vấn theo quy định tại khoản 3 Điều 6 

Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

2.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

        2.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân tham gia 
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hoạt động trong các lĩnh vực tƣ vấn chuyên ngành điện lực. 

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thƣơng (nếu đƣợc ủy 

quyền). 

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động điện lực 

đƣợc sửa đổi, bổ sung.  

2.8. Phí, lệ phí:  

Theo quy định tại Thông tƣ số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ 

Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

giấy phép hoạt động điện lực. 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT. 

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

- Đảm bảo yêu cầu, điều kiện nhƣ đối với trƣờng hợp cấp mới; 

- Có sự thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị đƣợc cấp giấy phép hoặc tổ 

chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài sản từ đơn vị đã đƣợc cấp giấy 

phép hoạt động điện lực. 

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Điện lực.  
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- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ 

sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tƣ kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nƣớc của Bộ Công Thƣơng. 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Thông tƣ số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài Chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định giấy phép hoạt 

động điện lực. 

- Quyết định số 2600/QĐ-BCT ngày 06/10/2020 của Bộ Công Thƣơng về 

việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Công Thƣơng. 
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Mẫu 01 

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ 

NGHỊ) 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: …/…. ….., ngày … tháng … năm … 

ĐỀ NGHỊ 

Cấp,sửa đổi,bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện lực 

Kính gửi: Sở Công Thƣơng Hòa Bình 

Tên tổ chức đề nghị: ..............................................................................................  

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ......................................................................  

Có trụ sở chính tại: ………… Điện thoại: ………….. Fax: ……..; Email:............  

Văn phòng giao dịch tại  (nếu có):………Điện thoại:…..Fax:…..; Email…….. 

Thành lập theo Giấy phép đầu tƣ/Quyết định thành lập số: …..ngày ... tháng ... 

năm ... 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp …………, 

đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ... 

Giấy phép hoạt động điện lực số: …… do ……. cấp ngày ..................... (nếu có). 

Ngành nghề đăng ký kinh doanh: ..........................................................................  

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực, phạm vi, thời hạn hoạt 

động sau đây: 

- ...............................................................................................................................  

- ............................................................................................................................... 

Các giấy tờ kèm theo: 

- ............................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................... 

Đề nghị Sở Công Thƣơng Hòa Bình cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên 

tổ chức đề nghị). 

...(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi đƣợc cấp phép, 

đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./. 

   LÃNH ĐẠO 
(Ký tên, đóng dấu) 
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3. Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô 

công suất dƣới 03MW đặt tại địa phƣơng  

3.1. Trình tự thực hiện: 

- Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực trực tuyến đƣợc thực 

hiện nhƣ sau: 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng hƣớng dẫn việc cấp 

giấy phép thuộc thẩm quyền theo hình thức trực tuyến (nếu có) phù hợp với quy 

định tại Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT. 

- Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực không qua trực tuyến 

đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đề nghị cấp 

giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách 

nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nếu hồ 

sơ không đầy đủ, hợp lệ. Trong văn bản thông báo, phải nêu rõ lý do và yêu cầu 

bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ 

sơ; 

+ Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc yêu cầu sửa đổi, bổ 

sung số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan của cơ quan cấp giấy phép hoạt 

động điện lực, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải bổ sung, sửa đổi số 

liệu, tài liệu, các thông tin liên quan và trả lời bằng văn bản. Hết thời hạn trên, tổ 

chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, cơ quan cấp giấy phép 

hoạt động điện lực có quyền trả lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện 

lực; 

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 

quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp 

giấy phép hoạt động điện lực. 

3.2. Cách thức thực hiện:  
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Thực hiện gửi trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, qua 

đƣờng dịch vụ bƣu chính hoặc trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ quan 

cấp giấy phép hoạt động điện lực (nếu có).  

3.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT. 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành 

lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép. 

- Danh sách trích ngang ngƣời trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trƣởng ca 

nhà máy điện theo Mẫu 3b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tƣ số 

21/2020/TT-BCT; bản sao bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động với chủ đầu tƣ 

hoặc đơn vị quản lý vận hành của ngƣời trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trƣởng 

ca nhà máy điện; tài liệu về kết quả tập huấn sát hạch đạt yêu cầu về an toàn và 

giấy chứng nhận vận hành đƣợc cấp điều độ có quyền điều khiển cấp theo Quy 

trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thƣơng ban hành của đội ngũ 

trƣởng ca nhà máy điện. 

- Bản sao quyết định phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ nhà máy điện, dự án đầu 

tƣ của cơ quan có thẩm quyền.  

- Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng hoặc 

văn bản xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trƣờng dự án đầu tƣ nhà máy điện của cơ 

quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về môi trƣờng. 

- Bản sao quyết định phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa của cơ quan có 

thẩm quyền (đối với nhà máy thủy điện).  
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- Bản sao biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt tổ máy hoặc hệ thống pin 

năng lƣợng mặt trời; bản sao tài liệu xác định thông số chính của nhà máy điện 

(thông số tua bin, máy phát hoặc tấm pin, bộ chuyển đổi; máy biến áp chính). 

- Bản sao biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt hệ thống hạ tầng công 

nghệ thông tin, hạ tầng viễn thông phục vụ vận hành thị trƣờng điện; bản sao biên 

bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt hệ thống SCADA phục vụ vận hành hệ thống 

điện và thị trƣờng điện (đối với nhà máy tham gia thị trƣờng điện). 

- Bản sao biên bản nghiệm thu đập thủy điện; phƣơng án bảo vệ đập và hồ 

chứa nƣớc, phƣơng án ứng phó thiên tai và phƣơng án ứng phó với tình huống 

khẩn cấp (đối với nhà máy thủy điện).  

- Trƣờng hợp nhà máy điện, tổ máy phát điện dự phòng không nối lƣới và 

chỉ phát điện để bán điện cho khách hàng khi sự cố mất điện từ lƣới điện quốc 

gia, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép không bao gồm nội dung quy định tại Khoản 8 

Điều 7 Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT. 

b) Số lƣợng bộ hồ sơ:  01 bộ. 

3.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

3.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân tham gia 

hoạt động trong các lĩnh vực phát điện.  

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thƣơng (nếu đƣợc ủy 

quyền). 

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động điện lực 

3.8. Phí, lệ phí:  

Theo quy định tại Thông tƣ số 12/2020/TT-BTC ngày 03/3/2020 của Bộ 

trƣởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung mục II phần A Biểu mức thu phí ban hành  

kèm theo Thông tƣ số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trƣởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp 

giấy phép hoat động điện lực và Thông tƣ số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 

của Bộ trƣởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.  
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3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT. 

- Danh sách trích ngang ngƣời trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trƣởng ca 

nhà máy điện theo Mẫu 3b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tƣ số  

21/2020/TT-BCT. 

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

Tổ chức đƣợc thành lập theo quy định của pháp luật đăng ký hoạt động phát 

điện phải đáp ứng các điều kiện sau: 

- Yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình hoạt động điện lực: 

Tổ chức hoạt động phát điện phải tuân thủ quy định của pháp luật về phòng cháy 

và chữa cháy. 

- Có dự án đầu tƣ xây dựng nhà máy điện phù hợp với quy hoạch phát triển 

điện lực đƣợc duyệt. Các hạng mục công trình nhà máy điện đƣợc xây dựng, lắp 

đặt theo thiết kế đƣợc phê duyệt, đƣợc kiểm tra, nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy 

định. 

- Ngƣời trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học 

trở lên thuộc chuyên ngành điện hoặc kỹ thuật phù hợp và có thời gian làm việc 

trong lĩnh vực phát điện ít nhất 05 năm. Ngƣời trực tiếp vận hành phải đƣợc đào 

tạo chuyên ngành phù hợp, đƣợc đào tạo về an toàn, đƣợc đào tạo và cấp chứng 

chỉ vận hành nhà máy điện, thị trƣờng điện theo quy định. 

- Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển giám sát, thu 

thập dữ liệu phù hợp với yêu cầu của hệ thống điện và thị trƣờng điện lực theo 

quy định của pháp luật. 
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- Có báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng, bản cam kết bảo vệ môi trƣờng 

của dự án phát điện đã đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền phê duyệt hoặc 

chấp nhận, phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng. 

- Có quy trình vận hành hồ chứa đối với nhà máy thủy điện đƣợc cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt. 

- Các tài liệu pháp lý về an toàn đập thủy điện đối với nhà máy thủy điện 

theo quy định của pháp luật. 

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Điện lực.  

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ 

sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tƣ kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nƣớc của Bộ Công Thƣơng. 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Thông tƣ số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài Chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định giấy phép hoạt 

động điện lực. 

- Quyết định số 2600/QĐ-BCT ngày 06/10/2020 của Bộ Công Thƣơng về 

việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Công Thƣơng. 
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Mẫu 01 

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ 

NGHỊ) 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: …/…. ….., ngày … tháng … năm … 

ĐỀ NGHỊ 

Cấp,sửa đổi,bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện lực 

Kính gửi: Sở Công Thƣơng Hòa Bình 

Tên tổ chức đề nghị: ..............................................................................................  

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ......................................................................  

Có trụ sở chính tại: ………… Điện thoại: ………….. Fax: ……..; Email:............  

Văn phòng giao dịch tại  (nếu có):………Điện thoại:…..Fax:…..; Email…….. 

Thành lập theo Giấy phép đầu tƣ/Quyết định thành lập số: …..ngày ... tháng ... 

năm ... 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp …………, 

đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ... 

Giấy phép hoạt động điện lực số: …… do ……. cấp ngày ..................... (nếu có). 

Ngành nghề đăng ký kinh doanh: ..........................................................................  

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực, phạm vi, thời hạn hoạt 

động sau đây: 

- ...............................................................................................................................  

- ............................................................................................................................... 

Các giấy tờ kèm theo: 

- ............................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................... 

Đề nghị Sở Công Thƣơng Hòa Bình cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên 

tổ chức đề nghị). 

...(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi đƣợc cấp phép, 

đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./. 

   LÃNH ĐẠO 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu 3b 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG NGƢỜI TRỰC TIẾP QUẢN LÝ KỸ THUẬT, VẬN HÀNH 

(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện) 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Quê quán 

Mã số 

định danh 

(nếu có) 
Chức vụ 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Thâm niên công 

tác trong lĩnh 

vực đề nghị cấp 

phép (năm) 

Ghi chú 

I   Ngƣời trực tiếp quản lý kỹ thuật, trực tiếp quản lý kinh doanh 

1                

2                

…                

II Đội ngũ trƣởng ca vận hành (đối với hoạt động phát điện, phân phối, truyền tải điện)  

1                

2                

3                

…                
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4. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy 

điện có quy mô công suất dƣới 03MW đặt tại địa phƣơng 

4.1. Trình tự thực hiện:  

- Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực trực tuyến đƣợc thực 

hiện nhƣ sau: 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng hƣớng dẫn việc 

cấp giấy phép thuộc thẩm quyền theo hình thức trực tuyến (nếu có) phù hợp với 

quy định tại Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT. 

- Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực không qua trực tuyến 

đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đề nghị 

cấp giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có 

trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép 

nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ. Trong văn bản thông báo, phải nêu rõ lý do và 

yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn 

thiện hồ sơ; 

+ Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc yêu cầu sửa đổi, 

bổ sung số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan của cơ quan cấp giấy phép 

hoạt động điện lực, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải bổ sung, sửa đổi 

số liệu, tài liệu, các thông tin liên quan và trả lời bằng văn bản. Hết thời hạn 

trên, tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, cơ quan cấp 

giấy phép hoạt động điện lực có quyền trả lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt 

động điện lực; 

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 

quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp 

giấy phép hoạt động điện lực. 

4.2. Cách thức thực hiện:  
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Thực hiện gửi trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, qua 

đƣờng dịch vụ bƣu chính hoặc trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ 

quan cấp giấy phép hoạt động điện lực (nếu có). 

4.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ: 

- Trƣờng hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị đƣợc cấp giấy phép, hồ 

sơ bao gồm các nội dung sau: 

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT; 

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành 

lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép. 

- Trƣờng hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài sản từ 

đơn vị đã đƣợc cấp giấy phép hoạt động điện lực, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

hoạt động điện lực của đơn vị nhận chuyển giao bao gồm:  

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT; 

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành 

lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép; 

+ Tài liệu chứng minh việc chuyển giao tài sản, tài liệu chứng minh việc 

chuyển giao nhân sự hoặc tài liệu về đội ngũ trực tiếp quản lý kỹ thuật, quản lý 

vận hành theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT.  

b) Số lƣợng bộ hồ sơ:  01 bộ. 

4.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ.  
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4.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân tham gia 

hoạt động trong lĩnh vực phát điện.  

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thƣơng (nếu đƣợc 

ủy quyền). 

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động điện lực 

đƣợc cấp sửa đổi, bổ sung. 

4.8. Phí thẩm định:  

Theo quy định tại Thông tƣ số 12/2020/TT-BTC ngày 03/3/2020 của Bộ 

trƣởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung mục II phần A Biểu mức thu phí ban hành  

kèm theo Thông tƣ số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trƣởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

cấp giấy phép hoat động điện lực và Thông tƣ số 167/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.  

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT. 

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

- Đảm bảo yêu cầu, điều kiện nhƣ đối với trƣờng hợp cấp mới; 

- Có sự thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị đƣợc cấp giấy phép hoặc tổ 

chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài sản từ đơn vị đã đƣợc cấp giấy 

phép hoạt động điện lực. 

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Điện lực.  

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ 

sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tƣ kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nƣớc của Bộ Công Thƣơng. 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Thông tƣ số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài Chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định giấy phép hoạt 

động điện lực. 

- Quyết định số 2600/QĐ-BCT ngày 06/10/2020 của Bộ Công Thƣơng về 

việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Công Thƣơng. 
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Mẫu 01 

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ 

NGHỊ) 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: …/…. ….., ngày … tháng … năm … 

ĐỀ NGHỊ 

Cấp,sửa đổi,bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện lực 

Kính gửi: Sở Công Thƣơng Hòa Bình 

Tên tổ chức đề nghị: ..............................................................................................  

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ......................................................................  

Có trụ sở chính tại: ………… Điện thoại: ………….. Fax: ……..; Email:............  

Văn phòng giao dịch tại  (nếu có):………Điện thoại:…..Fax:…..; Email…….. 

Thành lập theo Giấy phép đầu tƣ/Quyết định thành lập số: …..ngày ... tháng ... 

năm ... 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp 

…………, đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ... 

Giấy phép hoạt động điện lực số: …… do ……. cấp ngày ..................... (nếu có). 

Ngành nghề đăng ký kinh doanh: ..........................................................................  

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực, phạm vi, thời hạn hoạt 

động sau đây: 

- ...............................................................................................................................  

- ............................................................................................................................... 

Các giấy tờ kèm theo: 

- ............................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................... 

Đề nghị Sở Công Thƣơng Hòa Bình cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... 

(tên tổ chức đề nghị). 

...(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi đƣợc cấp 

phép, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./. 

   LÃNH ĐẠO 
(Ký tên, đóng dấu) 
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5. Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa 

phƣơng 

5.1. Trình tự thực hiện: 

- Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực trực tuyến đƣợc thực 

hiện nhƣ sau: 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng hƣớng dẫn việc 

cấp giấy phép thuộc thẩm quyền theo hình thức trực tuyến (nếu có) phù hợp với 

quy định tại Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT. 

- Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực không qua trực tuyến 

đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đề nghị 

cấp giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có 

trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép 

nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ. Trong văn bản thông báo, phải nêu rõ lý do và 

yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn 

thiện hồ sơ; 

+ Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc yêu cầu sửa đổi, 

bổ sung số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan của cơ quan cấp giấy phép 

hoạt động điện lực, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải bổ sung, sửa đổi 

số liệu, tài liệu, các thông tin liên quan và trả lời bằng văn bản. Hết thời hạn 

trên, tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, cơ quan cấp 

giấy phép hoạt động điện lực có quyền trả lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt 

động điện lực; 

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 

quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp 

giấy phép hoạt động điện lực. 

5.2. Cách thức thực hiện:  
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Thực hiện gửi trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, qua 

đƣờng dịch vụ bƣu chính hoặc trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ 

quan cấp giấy phép hoạt động điện lực (nếu có).  

5.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT. 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành 

lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép. 

- Danh sách trích ngang ngƣời trực tiếp quản lý kinh doanh theo Mẫu 3b 

quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT; bản sao 

bằng tốt nghiệp của ngƣời có tên trong danh sách.  

b) Số lƣợng bộ hồ sơ:  01 bộ. 

5.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

5.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân tham gia 

hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ điện. 

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thƣơng (nếu đƣợc 

ủy quyền). 

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động điện lực 

5.8. Phí, lệ phí:  
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Theo quy định tại Thông tƣ số 167/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 

2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp 

giấy phép hoạt động điện lực. 

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT. 

- Danh sách trích ngang ngƣời trực tiếp quản lý kinh doanh theo Mẫu 3b 

quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT  

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

Tổ chức đƣợc thành lập theo quy định của pháp luật và cá nhân đăng ký 

hoạt động bán lẻ điện phải đáp ứng điều kiện sau: 

- Ngƣời trực tiếp quản lý kinh doanh bán lẻ điện phải có bằng trung cấp trở 

lên thuộc một trong các chuyên ngành điện, kỹ thuật, kinh tế, tài chính và có 

thời gian làm việc trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện ít nhất 03 năm. 

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Điện lực.  

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ 

sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tƣ kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nƣớc của Bộ Công Thƣơng. 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 
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- Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Thông tƣ số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài Chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định giấy phép hoạt 

động điện lực. 

- Quyết định số 2600/QĐ-BCT ngày 06/10/2020 của Bộ Công Thƣơng về 

việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Công Thƣơng. 
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Mẫu 01 

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: …/…. ….., ngày … tháng … năm … 

ĐỀ NGHỊ 

Cấp,sửa đổi,bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện lực 

Kính gửi: Sở Công Thƣơng Hòa Bình 

Tên tổ chức đề nghị: ..............................................................................................  

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ......................................................................  

Có trụ sở chính tại: ………… Điện thoại: ………….. Fax: ……..; Email:............  

Văn phòng giao dịch tại  (nếu có):………Điện thoại:…..Fax:…..; Email…….. 

Thành lập theo Giấy phép đầu tƣ/Quyết định thành lập số: …..ngày ... tháng ... 

năm ... 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp 

…………, đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ... 

Giấy phép hoạt động điện lực số: …… do ……. cấp ngày ..................... (nếu có). 

Ngành nghề đăng ký kinh doanh: ..........................................................................  

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực, phạm vi, thời hạn hoạt 

động sau đây: 

- ...............................................................................................................................  

- ............................................................................................................................... 

Các giấy tờ kèm theo: 

- ............................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................... 

Đề nghị Sở Công Thƣơng Hòa Bình cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... 

(tên tổ chức đề nghị). 

...(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi đƣợc cấp 

phép, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./. 

   LÃNH ĐẠO 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu 3b 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG NGƢỜI TRỰC TIẾP QUẢN LÝ KỸ THUẬT, VẬN HÀNH 

(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện) 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Quê quán 

Mã số 

định danh 

(nếu có) 
Chức vụ 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Thâm niên công 

tác trong lĩnh 

vực đề nghị cấp 

phép (năm) 

Ghi chú 

I   Ngƣời trực tiếp quản lý kỹ thuật, trực tiếp quản lý kinh doanh 

1                

2                

…                

II Đội ngũ trƣởng ca vận hành (đối với hoạt động phát điện, phân phối, truyền tải điện)  

1                

2                

3                

…                
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6. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện 

áp 0,4kV tại địa phƣơng 

6.1. Trình tự thực hiện:  

- Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực trực tuyến đƣợc thực 

hiện nhƣ sau: 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng hƣớng dẫn việc 

cấp giấy phép thuộc thẩm quyền theo hình thức trực tuyến (nếu có) phù hợp với 

quy định tại Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT. 

- Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực không qua trực tuyến 

đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đề nghị 

cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt 

động điện lực có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề 

nghị cấp giấy phép nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ. Trong văn bản thông báo, 

phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin 

liên quan để hoàn thiện hồ sơ; 

+ Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc yêu cầu sửa đổi, 

bổ sung số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan của cơ quan cấp giấy phép 

hoạt động điện lực, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải bổ sung, sửa đổi 

số liệu, tài liệu, các thông tin liên quan và trả lời bằng văn bản. Hết thời hạn 

trên, tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, cơ quan cấp 

giấy phép hoạt động điện lực có quyền trả lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt 

động điện lực; 

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 

quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp 

giấy phép hoạt động điện lực. 

6.2. Cách thức thực hiện:  
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Thực hiện gửi trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, qua 

đƣờng dịch vụ bƣu chính hoặc trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ 

quan cấp giấy phép hoạt động điện lực (nếu có). 

6.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ: 

- Trƣờng hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị đƣợc cấp giấy phép, hồ 

sơ bao gồm các nội dung sau: 

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT; 

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành 

lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép. 

- Trƣờng hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài sản từ 

đơn vị đã đƣợc cấp giấy phép hoạt động điện lực, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

hoạt động điện lực của đơn vị nhận chuyển giao bao gồm:  

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT; 

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành 

lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép; 

+ Tài liệu chứng minh việc chuyển giao tài sản, tài liệu chứng minh việc 

chuyển giao nhân sự hoặc tài liệu về đội ngũ trực tiếp quản lý kỹ thuật, quản lý 

vận hành theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT.  

b) Số lƣợng bộ hồ sơ:  01 bộ. 

6.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ  
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6.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  

Tổ chức, cá nhân tham gia lĩnh vực hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ điện. 

6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thƣơng (nếu đƣợc 

ủy quyền). 

6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động điện lực 

đƣợc cấp sửa đổi, bổ sung. 

6.8. Phí thẩm định:  

Theo quy định tại Thông tƣ số 167/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 

2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp 

giấy phép hoạt động điện lực. 

6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT. 

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

- Đảm bảo yêu cầu, điều kiện nhƣ đối với trƣờng hợp cấp mới; 

- Có sự thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị đƣợc cấp giấy phép hoặc tổ 

chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài sản từ đơn vị đã đƣợc cấp giấy 

phép hoạt động điện lực. 

6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Điện lực.  
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- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ 

sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tƣ kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nƣớc của Bộ Công Thƣơng. 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Thông tƣ số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài Chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định giấy phép hoạt 

động điện lực. 

- Quyết định số 2600/QĐ-BCT ngày 06/10/2020 của Bộ Công Thƣơng về 

việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Công Thƣơng. 
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Mẫu 01 

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) 

 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: …/…. ….., ngày … tháng … năm … 

ĐỀ NGHỊ 

Cấp,sửa đổi,bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện lực 

Kính gửi: Sở Công Thƣơng Hòa Bình 

Tên tổ chức đề nghị: ..............................................................................................  

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ......................................................................  

Có trụ sở chính tại: ………… Điện thoại: ………….. Fax: ……..; Email:............  

Văn phòng giao dịch tại  (nếu có):………Điện thoại:…..Fax:…..; Email…….. 

Thành lập theo Giấy phép đầu tƣ/Quyết định thành lập số: …..ngày ... tháng ... 

năm ... 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp 

…………, đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ... 

Giấy phép hoạt động điện lực số: …… do ……. cấp ngày ..................... (nếu có). 

Ngành nghề đăng ký kinh doanh: ..........................................................................  

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực, phạm vi, thời hạn hoạt 

động sau đây: 

- ...............................................................................................................................  

- ............................................................................................................................... 

Các giấy tờ kèm theo: 

- ............................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................... 

Đề nghị Sở Công Thƣơng Hòa Bình cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... 

(tên tổ chức đề nghị). 

...(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi đƣợc cấp 

phép, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./. 

   LÃNH ĐẠO 
(Ký tên, đóng dấu) 
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7. Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại 

địa phƣơng  

7.1. Trình tự thực hiện: 

- Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực trực tuyến đƣợc thực 

hiện nhƣ sau: 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng hƣớng dẫn việc 

cấp giấy phép thuộc thẩm quyền theo hình thức trực tuyến (nếu có) phù hợp với 

quy định tại Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT. 

- Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực không qua trực tuyến 

đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đề nghị 

cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt 

động điện lực có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề 

nghị cấp giấy phép nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ. Trong văn bản thông báo, 

phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin 

liên quan để hoàn thiện hồ sơ; 

+ Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc yêu cầu sửa đổi, 

bổ sung số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan của cơ quan cấp giấy phép 

hoạt động điện lực, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải bổ sung, sửa đổi 

số liệu, tài liệu, các thông tin liên quan và trả lời bằng văn bản. Hết thời hạn 

trên, tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, cơ quan cấp 

giấy phép hoạt động điện lực có quyền trả lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt 

động điện lực; 

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 

quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp 

giấy phép hoạt động điện lực. 

7.2. Cách thức thực hiện: 
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Thực hiện gửi trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, qua 

đƣờng dịch vụ bƣu chính hoặc trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ 

quan cấp giấy phép hoạt động điện lực (nếu có).  

7.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT. 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành 

lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép. 

- Danh sách trích ngang ngƣời trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trƣởng ca 

vận hành theo Mẫu 3b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tƣ số 

21/2020/TT-BCT; bản sao bằng tốt nghiệp của ngƣời trực tiếp quản lý kỹ thuật, 

đội ngũ trƣởng ca vận hành; tài liệu về kết quả tập huấn sát hạch đạt yêu cầu về 

an toàn hoặc thẻ an toàn điện theo quy định tại Điều 64 Luật điện lực, giấy 

chứng nhận vận hành đƣợc cấp điều độ có quyền điều khiển cấp theo Quy trình 

điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thƣơng ban hành của đội ngũ 

trƣởng ca vận hành. 

- Danh mục các hạng mục công trình lƣới điện chính và phạm vi lƣới điện 

do tổ chức đang quản lý. Trƣờng hợp mua bán, sáp nhập, bàn giao không hoàn 

vốn tài sản lƣới điện phải có Biên bản nghiệm thu theo quy định hoặc Biên bản 

bàn giao tài sản. 

- Bản sao Thoả thuận đấu nối vào hệ thống điện quốc gia theo quy định; 

Bản đồ ranh giới lƣới điện và phạm vi hoạt động. 

b) Số lƣợng bộ hồ sơ:  01 bộ. 
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7.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

7.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân tham gia 

hoạt động trong lĩnh vực phân phối điện. 

7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thƣơng (nếu đƣợc 

ủy quyền). 

7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động điện 

lực. 

7.8. Phí, lệ phí:  

Theo quy định tại Thông tƣ số 167/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 

2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp 

giấy phép hoạt động điện lực. 

7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT. 

- Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, vận hành theo Mẫu 3b quy định tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Thông tƣ 21/2020/TT-BCT  

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

Tổ chức đƣợc thành lập theo quy định của pháp luật đăng ký hoạt động 

phân phối điện phải đáp ứng các điều kiện sau:  

- Yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình hoạt động điện lực: 

Tổ chức hoạt động phân phối điện phải tuân thủ quy định của pháp luật về 

phòng cháy và chữa cháy. 
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- Có trang thiết bị công nghệ, công trình đƣờng dây và trạm biến áp đƣợc 

xây dựng, lắp đặt theo thiết kế kỹ thuật đƣợc duyệt; đƣợc kiểm tra, nghiệm thu 

đạt yêu cầu theo quy định. 

- Ngƣời trực tiếp quản lý kỹ thuật phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 

thuộc nhóm ngành công nghệ kỹ thuật điện và có thời gian làm việc trong lĩnh 

vực phân phối điện ít nhất 03 năm. Ngƣời trực tiếp vận hành phải đƣợc đào tạo 

chuyên ngành điện, đƣợc đào tạo về an toàn điện và có giấy chứng nhận vận 

hành theo quy định. 

7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Điện lực.  

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ 

sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tƣ kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nƣớc của Bộ Công Thƣơng. 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Thông tƣ số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài Chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định giấy phép hoạt 

động điện lực. 

- Quyết định số 2600/QĐ-BCT ngày 06/10/2020 của Bộ Công Thƣơng về 

việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Công Thƣơng.  
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Mẫu 01 

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) 

 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: …/…. ….., ngày … tháng … năm … 

ĐỀ NGHỊ 

Cấp,sửa đổi,bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện lực 

Kính gửi: Sở Công Thƣơng Hòa Bình 

Tên tổ chức đề nghị: ..............................................................................................  

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ......................................................................  

Có trụ sở chính tại: ………… Điện thoại: ………….. Fax: ……..; Email:............  

Văn phòng giao dịch tại  (nếu có):………Điện thoại:…..Fax:…..; Email…….. 

Thành lập theo Giấy phép đầu tƣ/Quyết định thành lập số: …..ngày ... tháng ... 

năm ... 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp 

…………, đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ... 

Giấy phép hoạt động điện lực số: …… do ……. cấp ngày ..................... (nếu có). 

Ngành nghề đăng ký kinh doanh: ..........................................................................  

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực, phạm vi, thời hạn hoạt 

động sau đây: 

- ...............................................................................................................................  

- ............................................................................................................................... 

Các giấy tờ kèm theo: 

- ............................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................... 

Đề nghị Sở Công Thƣơng Hòa Bình cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... 

(tên tổ chức đề nghị). 

...(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi đƣợc cấp 

phép, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./. 

   LÃNH ĐẠO 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu 3b 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG NGƢỜI TRỰC TIẾP QUẢN LÝ KỸ THUẬT, VẬN HÀNH 

(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện) 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Quê quán 

Mã số 

định danh 

(nếu có) 
Chức vụ 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Thâm niên công 

tác trong lĩnh 

vực đề nghị cấp 

phép (năm) 

Ghi chú 

I   Ngƣời trực tiếp quản lý kỹ thuật, trực tiếp quản lý kinh doanh 

1                

2                

…                

II Đội ngũ trƣởng ca vận hành (đối với hoạt động phát điện, phân phối, truyền tải điện)  

1                

2                

3                

…                
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8. Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp 

điện áp 35 kV tại địa phƣơng 

8.1. Trình tự thực hiện:  

- Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực trực tuyến đƣợc thực 

hiện nhƣ sau: 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng hƣớng dẫn việc 

cấp giấy phép thuộc thẩm quyền theo hình thức trực tuyến (nếu có) phù hợp với 

quy định tại Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT. 

- Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực không qua trực tuyến 

đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đề nghị 

cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt 

động điện lực có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề 

nghị cấp giấy phép nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ. Trong văn bản thông báo, 

phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin 

liên quan để hoàn thiện hồ sơ; 

+ Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc yêu cầu sửa đổi, 

bổ sung số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan của cơ quan cấp giấy phép 

hoạt động điện lực, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải bổ sung, sửa đổi 

số liệu, tài liệu, các thông tin liên quan và trả lời bằng văn bản. Hết thời hạn 

trên, tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, cơ quan cấp 

giấy phép hoạt động điện lực có quyền trả lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt 

động điện lực; 

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 

quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp 

giấy phép hoạt động điện lực. 

8.2. Cách thức thực hiện:  
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Thực hiện gửi trực tiếp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, qua 

đƣờng dịch vụ bƣu chính hoặc trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ 

quan cấp giấy phép hoạt động điện lực (nếu có). 

8.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ: 

- Trƣờng hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị đƣợc cấp giấy phép, hồ 

sơ bao gồm các nội dung sau: 

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT; 

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành 

lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép. 

- Trƣờng hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài sản từ 

đơn vị đã đƣợc cấp giấy phép hoạt động điện lực, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

hoạt động điện lực của đơn vị nhận chuyển giao bao gồm:  

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT; 

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành 

lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp)của tổ chức đề nghị cấp giấy phép; 

+ Tài liệu chứng minh việc chuyển giao tài sản, tài liệu chứng minh việc 

chuyển giao nhân sự hoặc tài liệu về đội ngũ trực tiếp quản lý kỹ thuật, quản lý 

vận hành theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT.  

b) Số lƣợng bộ hồ sơ:  01 bộ. 

8.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 
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8.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân tham gia 

hoạt động trong lĩnh vực phân phối điện. 

8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thƣơng (nếu đƣợc 

ủy quyền). 

8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động điện lực 

đƣợc sửa đổi, bổ sung. 

8.8. Phí thẩm định:  

Theo quy định tại Thông tƣ số 167/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 

2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp 

giấy phép hoạt động điện lực. 

8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tƣ số 21/2020/TT-BCT. 

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

- Đảm bảo yêu cầu, điều kiện nhƣ đối với trƣờng hợp cấp mới; 

- Có sự thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị đƣợc cấp giấy phép hoặc tổ 

chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài sản từ đơn vị đã đƣợc cấp giấy 

phép hoạt động điện lực. 

8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Điện lực.  
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- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ 

sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tƣ kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nƣớc của Bộ Công Thƣơng. 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Thông tƣ số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài Chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định giấy phép hoạt 

động điện lực. 

- Quyết định số 2600/QĐ-BCT ngày 06/10/2020 của Bộ Công Thƣơng về 

việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Công Thƣơng. 

                                                                                                        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



                              CÔNG BÁO/Số 05 + 06/Ngày 15-01-2021                        190 

 

 

    Mẫu 01 

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) 

 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: …/…. ….., ngày … tháng … năm … 

ĐỀ NGHỊ 

Cấp,sửa đổi,bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện lực 

Kính gửi: Sở Công Thƣơng Hòa Bình 

Tên tổ chức đề nghị: ..............................................................................................  

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ......................................................................  

Có trụ sở chính tại: ………… Điện thoại: ………….. Fax: ……..; 

Email:............  

Văn phòng giao dịch tại  (nếu có):………Điện thoại:…..Fax:…..; Email…….. 

Thành lập theo Giấy phép đầu tƣ/Quyết định thành lập số: ..ngày ... tháng ... 

năm ... 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp 

…………, đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ... 

Giấy phép hoạt động điện lực số: …… do ……. cấp ngày ..................... (nếu 

có). 

Ngành nghề đăng ký kinh doanh: ..........................................................................  

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực, phạm vi, thời hạn hoạt 

động sau đây: 

- 

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

- 

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

Các giấy tờ kèm theo: 

- 

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

- 

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

Đề nghị Sở Công Thƣơng Hòa Bình cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... 

(tên tổ chức đề nghị). 

...(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi đƣợc cấp 

phép, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./. 

   LÃNH ĐẠO 
(Ký tên, 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:   2812/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày    16  tháng  11   năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 

Trồng trọt, lĩnh vực Lâm nghiệp 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 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính, 

hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  

Căn cứ Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định danh mục chi tiết, mức thu, miễn giảm 

và tỷ lệ phần trăm (%) trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của 

Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 
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Tờ trình số 775/TTr-SNN, ngày 13/11/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

sửa đổi, bổ sung (02 thủ tục) lĩnh vực Trồng trọt, lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 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 đƣợc công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính tại 

địa chỉ “dichvucong.gov.vn”; Cổng Dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: 

dichvucong.hoabinh.gov.vn); Trang Thông tin điện tử của Văn phòng UBND 

tỉnh (địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn). 

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

Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này đƣợc thực 

hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. 

- 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 của cấp tỉnh 

trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian trƣớc ngày 25/11/2020. 

+ 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 đƣợc công bố 

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 thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết theo quy định. 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
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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 
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Phụ lục 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÕA BÌNH 

(Kèm theo Quyết định số    2812/QĐ-UBND ngày  16 tháng 11  năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––  

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

(Sửa đổi 01 TTHC cấp tỉnh, lĩnh vực Trồng trọt công bố tại Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 21/01/2020; 01 TTHC cấp tỉnh, 

lĩnh vực Lâm nghiệp công bố tại Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình). 

STT Tên TTHC/Mã TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Thực hiện qua 

Dịch vụ BCCI 
Căn cứ pháp lý 

Tiếp 

nhận 

Trả kết 

quả 

I Lĩnh vực Trồng trọt       

 

 

 

 

 

 

Cấp Quyết định, phục 

hồi Quyết định công nhận 

cây đầu dòng, vƣờn cây 

đầu dòng, cây công 

nghiệp, cây ăn quả lâu 

năm nhân giống băng 

phƣơng pháp vô tính 

1.008003.000.00.00.H28 

 

 

 

 

 

- Cấp 

Quyết định: 

Trung 

tâm Phục 

vụ Hành 

chính 

công tỉnh 

2.000.000 

đồng/1 lần 

bình 

tuyển, 

công nhận 

x x 

- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 

19/11/2018; 

- Nghị định số 

94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và 

canh tác; 

- Quyết định số 151/QĐ-BNN-TT ngày 
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1 25 ngày làm 

việc; 

- Phục hồi 

Quyết định: 

05 ngày làm 

việc. 

 

09/01/2020 của Bộ trƣởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc công bố TTHC 

mới ban hành, thay thế lĩnh vực Trồng 

trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thông tƣ số 85/2019/TT-BTC ngày 

29/11/2019 của Bộ Tài chính, hƣớng dẫn 

về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

định của HĐND tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ƣơng;  

- Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND 

ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh Hòa 

Bình quy định danh mục chi tiết, mức 

thu, miễn giảm và tỷ lệ phần trăm (%) 

trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc 

thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

II Lĩnh vực Lâm nghiệp      

 

 

 

 

 

 

 

Công nhận nguồn giống 

cây trồng lâm nghiệp 

1.000052.000.00.00.H28 

18 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành 

chính 

công tỉnh 

- Bình 

tuyển, 

công nhận 

cây mẹ, 

cây đầu 

dòng đối 

với cây 

lâm 

nghiệp 

mức thu 

x x 

- Thông tƣ số 30/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 16/11/2018 quy định Danh mục 

giống cây trồng lâm nghiệp chính; công 

nhận giống, nguồn giống và quản lý vật 

liệu giống cây trồng lâm nghiệp; 

- Quyết định số 4868/QĐ-BNN-TCLN 

ngày 10/12/2018 của Bộ trƣởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc công bố TTHC 

mới ban hành; TTHC thay thế; TTHC bị 



                                                                                     CÔNG BÁO/Số 05 + 06/Ngày 15-01-2021                                                            196 

 

 

 

 

 

 

 

1 

phí: 

1.500.000 

đồng/1 lần 

bình 

tuyển, 

công 

nhận; 

- Bình 

tuyển, 

công nhận 

vƣờn 

giống cây 

lâm 

nghiệp, 

rừng 

giống 

mức thu 

phí: 

4.000.000 

đồng/1 lần 

bình 

tuyển, 

công nhận 

bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; 

- Thông tƣ số 85/2019/TT-BTC ngày 

29/11/2019 của Bộ Tài chính, hƣớng dẫn 

về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

định của HĐND tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ƣơng;  

- Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND 

ngày 23/7/2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hòa Bình quy định danh mục chi 

tiết, mức thu, miễn giảm và tỷ lệ phần 

trăm (%) trích, nộp những khoản phí, lệ 

phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh 

Hòa Bình 
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PHẦN II 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

––––––––––––––  

1. Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vƣờn 

cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phƣơng 

pháp vô tính  

1.1. Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh, số 485 đƣờng Trần Hƣng Đạo, phƣờng Phƣơng Lâm, thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình. 

- Bƣớc 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết 

quả: 

+ Trƣờng hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ; 

+ Trƣờng hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bƣu chính hoặc qua môi trƣờng mạng: 

Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ, Cơ 

quan giải quyết thủ tục hành chính xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chƣa đầy đủ 

theo quy định, Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính thông báo cho tổ chức, cá 

nhân biết để bổ sung, hoàn thiện. 

- Bƣớc 3:  

+ Cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định cây 

đầu dòng, vƣờn cây đầu dòng. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thành 
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lập, Hội đồng có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra cây đầu dòng tại địa điểm 

có cây đầu dòng, vƣờn cây đầu dòng. Trƣờng hợp cây đầu dòng, vƣờn cây đầu 

dòng đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc 

thẩm định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Quyết định theo Mẫu số 

04.CĐD, Mẫu số 05.CĐD, phụ lục VI, Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 13/12/2019.  

Trƣờng hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

+ Phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định. Trƣờng hợp cây đầu dòng, vƣờn cây 

đầu dòng đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn ban hành Quyết định phục hồi Quyết định công nhận cây 

đầu dòng, Quyết định công nhận vƣờn cây đầu dòng. Trƣờng hợp không phục hồi 

Quyết định phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bƣớc 4: Trả kết quả theo phiếu hẹn. 

1.2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp, qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc qua môi trƣờng mạng. 

1.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ: 

- Hồ sơ Cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, vƣờn cây đầu dòng: 

+ Văn bản đề nghị cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định 

công nhận vƣờn cây đầu dòng theo Mẫu số 01, phụ lục VI, Nghị định số 94/NĐ-

CP ngày 13/12/2019. 
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+ Báo cáo kết quả bình tuyển cây đầu dòng theo Mẫu số 02, phụ lục VI, 

Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 13/12/2019; Báo cáo kết quả thiết lập vƣờn cây đầu 

dòng theo Mẫu số 03, phụ lục VI, Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 13/12/2019. 

- Hồ sơ phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vƣờn cây đầu dòng: 

+ Văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phục hồi Quyết 

định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vƣờn cây đầu dòng. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

1.4. Thời hạn giải quyết:  

- Cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, vƣờn cây đầu dòng: 25 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vƣờn cây đầu dòng: 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc báo cáo cây đầu dòng, vƣờn cây đầu dòng đáp 

ứng tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở. 

1.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

1.6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. 

1.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định công nhận cây đầu dòng, vƣờn 

cây đầu dòng. 

1.8. Phí, lệ phí: 

Bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng đối với cây ăn quả mức thu 

phí: 2.000.000 đồng/1 lần bình tuyển, công nhận. 
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1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Quyết định công nhận cây đầu dòng, vƣờn cây đầu dòng theo Mẫu số 01, 

phụ lục VI, Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 13/12/2019. 

Báo cáo kết quả bình tuyển cây đầu dòng theo Mẫu số 02, phụ lục VI, Nghị 

định số 94/NĐ-CP ngày 13/12/2019. 

Báo cáo kết quả thiết lập vƣờn cây đầu dòng theo Mẫu số 03, phụ lục VI, 

Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 13/12/2019. 

Quyết định công nhận cây đầu dòng theo Mẫu số 04, phụ lục VI, Nghị định 

số 94/NĐ-CP ngày 13/12/2019. 

Quyết định công nhận vƣờn cây đầu dòng theo Mẫu số 04, phụ lục VI, Nghị 

định số 94/NĐ-CP ngày 13/12/2019. 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: không 

1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 

- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018; 

- Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác; 

- Quyết định số 151/QĐ-BNN-TT ngày 09/01/2020 của Bộ trƣởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, 

thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính, hướng 

dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương;  
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- Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hòa Bình quy định danh mục chi tiết, mức thu, miễn giảm và tỷ lệ phần 

trăm (%) trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân 

dân tỉnh. 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung TTHC được sửa đổi, bổ sung. 
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Mẫu số 01.CĐD 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CÂY ĐẦU 

DÕNG/VỪỜN CÂY ĐẦU DÕNG CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ 

LÂU NĂM 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố... 

1. Tên tổ chức, cá nhân: ………………..……………………………… 

2. Địa chỉ: ………...………….. Điện thoại/Fax/E-mail ……………… 

3. Tên giống: ………………………………………………………..  

4. Vị trí hành chính và địa lý của cây đầu dòng/vƣờn cây đầu dòng 

Thôn………. xã………… huyện …..…… tỉnh/thành phố: ………………  

5. Các thông tin chi tiết về cây đầu dòng/vƣờn cây đầu dòng đăng ký công 

nhận:  

- Năm trồng: ….…………..……………………………………………….  

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây giâm hom, cây chiết 

cành và vật liệu nhân giống khác): …...………………………………………… 

- Tình hình sinh trƣởng (chiều cao, đƣờng kính tán cây, tình hình sâu bệnh 

hại và một số chỉ tiêu liên quan đến sinh trƣởng): ……………..………………  

- Năng suất, chất lƣợng của giống (nêu những chỉ tiêu chủ yếu): ………… 

Đối với vƣờn cây đầu dòng, cần có thêm những thông tin sau:  

- Mã hiệu nguồn giống (cây đầu dòng): ……………………………… 

- Diện tích vƣờn (m2 ): ………………………………..………………  

- Khoảng cách trồng (m x m): ……..…………………..…………………..  

Chúng tôi xin cam kết thực hiện nộp phí bình tuyển, thẩm định, công nhận 

theo đúng quy định./. …, ngày … tháng … năm … TỔ CHỨC, CÁ NHÂN* (ký 

tên, đóng dấu)  

* Cá nhân phải có bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân gửi kèm theo 

đơn 
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Mẫu số 02.CĐD  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

---------------  
 

BÁO CÁO  

Kết quả bình tuyển cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm  

1. Tên tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký cấp Quyết định cây đầu dòng: … 

 2. Địa chỉ: …………….. Điện thoại/Fax/E-mail ………………………….. 

 3. Tên giống, loài cây trồng: …………….………………………………… 

4. Vị trí hành chính và địa lý của cây đầu dòng:  

Thôn………….. xã……… huyện………… tỉnh/thành phố:………………  

Tọa độ địa lý: ……..………………………………………………………  

Họ tên chủ hộ có cây đầu dòng: ……………………………………………. 

5. Thời gian, chỉ tiêu và phƣơng pháp bình tuyển, tên tiêu chuẩn chất lƣợng 

cây đầu dòng (kèm bản photocopy Quyết định công bố đối với tiêu chuẩn cơ sở, 

tiêu chí bình tuyển).  

6. Kết quả bình tuyển: 

 a) Thông tin sơ bộ về quần thể bình tuyển:  

- Năm trồng: ……………...………………………………………………… 

- Nguồn gốc xuất xứ: ……………………………………………………… 

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây chiết cành,....): ............ 

- Quy mô diện tích, số lƣợng cây trong quần thể thực hiện bình tuyển: ........ 

- Quy trình kỹ thuật chăm sóc đang áp dụng: …………..…………………. 

 b) Thông tin chi tiết cây đầu dòng bình tuyển (đánh giá từng chỉ tiêu cụ thể, 

so sánh với tiêu chuẩn chất lƣợng cây đâu dòng)  

- Tính đúng giống.  

- Tình hình sinh trƣởng. 

- Tình hình sâu bệnh hại.  

- Năng suất. - Chất lƣợng  

- Chỉ tiêu khác.  

- Đề xuất số lƣợng vật liệu nhân giống khai thác tối đa/năm sau khi đƣợc 

công nhận cây đầu dòng.  

- Không nhiễm bệnh Greening, Tristeza (đối với cây có múi)           

                                                    

                                                             …, ngày … tháng … năm …  

                                                 TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LẬP BÁO CÁO 

                                                           * (Ký tên, đóng dấu)  
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* Cá nhân phải có bản photocopy chứng minh nhân dân/hoặc hộ chiếu/hoặc thẻ 

căn cƣớc công dân gửi kèm theo đơn 

Mẫu số 03.CĐD  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

---------------  

BÁO CÁO  

Kết quả thiết lập vừờn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm 

 

1. Tên tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký cấp Quyết định vƣờn cây đầu 

dòng: …………………………………………………………………………….  

2. Địa chỉ: ……….…….. Điện thoại/Fax/E-mail …………………………  

3. Tên giống, loài cây trồng: ………………………………………………. 

4. Vị trí hành chính và địa lý của vƣờn cây đầu dòng:  

Thôn ……... xã ………… huyện ……………. tỉnh/thành phố: ……………  

Tọa độ địa lý: ………………………………………………………………  

Họ tên chủ hộ có vƣờn cây đầu dòng: ………………………… …………. 

5. Thời gian, chỉ tiêu và phƣơng pháp thiết lập, tên tiêu chuẩn chất lƣợng 

vƣờn cây đầu dòng (kèm bản photocopy Quyết định công bố đối với tiêu chuẩn 

cơ sở).  

6. Thông tin về vƣờn cây đầu dòng (đánh giá từng chỉ tiêu cụ thể, so sánh 

với tiêu chuẩn chất lƣợng vƣờn cây đầu dòng)  

- Năm trồng: ……………..……………………………………………… 

 - Nguồn gốc xuất xứ: ………….…………………………………………  

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây chiết cành,....): ………  

- Mật độ, khoảng cách trồng: …………………………………………… 

 - Quy mô diện tích, số lƣợng cây: ………………………………………… 

- Quy trình kỹ thuật chăm sóc đang áp dụng: ……………………………… 

 - Tính đúng giống: ………………………………………………………… 

- Tình hình sinh trƣởng: …………………………………………………… 

- Tình hình sâu bệnh hại: …………………………………………………… 

- Năng suất, chất lƣợng và chỉ tiêu khác (nếu có): ………………………… 

 - Đề xuất số lƣợng vật liệu nhân giống khai thác tối đa/năm sau khi đƣợc 

công nhận vƣờn cây đầu dòng.  

- Không nhiễm bệnh Greening, Tristeza (đối với vƣờn cây đầu dòng cây có 

múi).  

                                                             …, ngày … tháng … năm …  

                                                  TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LẬP BÁO CÁO 

                                                                  * (Ký tên, đóng dấu)  

 

* Cá nhân phải có bản photocopy chứng minh nhân dân/hoặc hộ chiếu/hoặc thẻ  
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Mẫu số 04.CĐD 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/ 

THÀNH PHỐ… 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số:     /QĐ-…..(1) - (2)… …, ngày … tháng … năm … 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận cây đầu dòng 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ …………………………………(3)…………………………………….; 

Căn cứ …………………………(4)…………………………………………….; 

Căn cứ Biên bản họp ngày ... tháng ... năm 20... của Hội đồng thẩm định cây đầu 

dòng; Xét đề nghị của ...(5), 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận cây đầu dòng ... (6) (trƣờng hợp có nhiều cây đầu dòng đƣợc 

công nhận: ... (7). 

Mã hiệu cây đầu dòng: ... (8); 

Tổ chức, cá nhân đăng ký công nhận cây đầu dòng: …………………………… 

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đăng ký công nhận cây đầu dòng 

Tổ chức, cá nhân đăng ký công nhận cây đầu dòng có quyền và nghĩa vụ theo quy 

định tại Điều 33 Luật Trồng trọt và các quy định pháp lý khác có liên quan. 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trƣởng 

các đơn vị liên quan; tổ chức, cá nhân đăng ký công nhận cây đầu dòng chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận: 

- Nhƣ Điều …; 

- …; 

- Lƣu: VT, … 

GIÁM ĐỐC 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: 

(1) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định. 
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(2) Chữ viết tắt tên cơ quan thực hiện công nhận cây đầu dòng. 

(3) Nêu các căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định (văn bản thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ quan, tổ chức). 

(4) Các văn bản pháp lý liên quan trực tiếp đến vấn đề giải quyết trong nội dung quyết định. 

(5) Chức vụ của lãnh đạo cơ quan thực hiện công nhận cây đầu dòng. 

(6) Ghi rõ tên của loài, giống cây đầu dòng được công nhận (ví dụ: xoài cát Hòa Lộc). 

(7) Danh sách cây đầu dòng được công nhận. 

(8) Ghi mã hiệu cây đầu dòng như tại Giấy công nhận. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/ 

THÀNH PHỐ… 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: ……./……..   

 GIẤY CÔNG NHẬN CÂY ĐẦU DÕNG CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN 

QUẢ LÂU NĂM 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ...) 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ………… công nhận: 

Mã hiệu nguồn giống Cây thứ 1: ………………………………… 

Cây thứ 2: ………………………………… 

Cây thứ 3: ………………………………… 

Loài cây 1. Tên khoa học: ………………………… 

2. Tên Việt Nam: …………………………. 

3. Tên xuất xứ (nếu có): ………………… 

Địa chỉ nguồn giống Thôn (Ấp/bản) …………………………… 

xã...huyện...tỉnh/thành phố: ……………….. 

Tên và địa chỉ của chủ 

nguồn giống kèm số 

ĐT/Fax/E-mail (nếu có) 

Thôn (Ấp/bản) …………………………… 

xã...huyện...tỉnh/thành phố: ……………… 

Tuổi cây (năm) Cây thứ 1: ………………………………… 

Cây thứ 2: ………………………………… 

Cây thứ 3: ………………………………… 

Tổng mức vật liệu nhân 

giống tối đa cho phép khai 

thác/năm (loại vật liệu/đơn vị 

tính/số lƣợng) 

Năm........: 

Năm…….: 

Năm…….: 

   …, ngày … tháng … năm … 

GIÁM ĐỐC 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 05.CĐD 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH/THÀNH PHỐ… 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số:      /QĐ -… (1)-(2)…. …, ngày … tháng … năm … 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận vƣờn cây đầu dòng 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ ………………………………… (3) …………………………………….; 

Căn cứ ……………………………… (4) ……………………………………….; 

Căn cứ Biên bản họp ngày ... tháng ... năm 20... của Hội đồng thẩm 

định vƣờn cây đầu dòng; 

Xét đề nghị của ................................................................................................ (5), 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận vƣờn cây đầu dòng ................. (6) (trƣờng hợp có 

nhiều vƣờn cây đầu dòng đƣợc công nhận: .................................................... (7). 

Mã hiệu vƣờn cây đầu dòng: ......................................................................... (8); 

Tổ chức, cá nhân đăng ký công nhận vƣờn cây đầu dòng: …………………… 

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đăng ký công nhận vƣờn cây đầu 

dòng Tổ chức, cá nhân đăng ký công nhận vƣờn cây đầu dòng có quyền và nghĩa 

vụ theo quy định tại Điều 33 Luật Trồng trọt và các quy định pháp lý khác có liên 

quan. 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trƣởng 

các đơn vị liên quan; tổ chức, cá nhân đăng ký công nhận vƣờn cây đầu dòng chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

 

Nơi nhận: 

- Nhƣ Điều …; 

- Lƣu: VT, …. 

GIÁM ĐỐC 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Ghi chú: 
(1) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định. 

(2) Chữ viết tắt tên cơ quan thực hiện công nhận vườn cây đầu dòng. 

(3) Nêu các căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định (văn bản thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ quan, tổ chức). 

(4) Các văn bản pháp lý liên quan trực tiếp đến vấn đề giải quyết trong nội dung quyết định. 

(5) Chức vụ của lãnh đạo cơ quan thực hiện công nhận vườn cây đầu dòng. 

(6) Ghi rõ tên của loài, giống cây đầu dòng được công nhận (ví dụ: xoài cát Hòa Lộc). 

(7) Danh sách vườn cây đầu dòng được công nhận. 

(8) Ghi mã hiệu vườn cây đầu dòng như tại Giấy công nhận. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/ 

THÀNH PHỐ… 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: ……...   

  

GIẤY CÔNG NHẬN VƢỜN CÂY ĐẦU DÕNG CÂY CÔNG NGHIỆP,  

CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM 
(Ban hành kèm theo Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ...) 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố...công nhận: 

Mã hiệu nguồn giống   

Loài cây 1. Tên khoa học: ....................................... 

2. Tên Việt Nam: ……………………… 

3. Tên xuất xứ (nếu có): ……………… 

Địa chỉ nguồn giống Thôn (Ấp/bản) ………………………….. 

xã...huyện...tỉnh/thành phố:…………… 

Tên và địa chỉ của chủ nguồn 

giống kèm số ĐT/Fax/E-mail (nếu 

có) 

Thôn (Ấp/bản)………………………… 

xã...huyện...tỉnh/thành phố: …………… 

Thời gian trồng tháng……… năm……… 

Diện tích vƣờn (m
2
)   

Số lƣợng cây (cây)   

Tổng mức vật liệu nhân giống tối 

đa cho phép khai thác/năm (loại 

vật liệu/đơn vị tính/số lƣợng) 

Năm….: 

Năm….: 

Năm….: 

   …, ngày … tháng … năm … 

GIÁM ĐỐC 

(Ký tên, đóng dấu) 
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2. Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 

2.1. Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1:  

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, 

số 485 đƣờng Trần Hƣng Đạo, phƣờng Phƣơng Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình. 

- Bƣớc 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết 

quả: 

Trƣờng hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đƣợc hồ sơ, Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm hƣớng dẫn trực tiếp hoặc 

thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ;  

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Chi cục Kiểm 

lâm thành lập Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định hồ sơ, thực hiện kiểm tra 

hiện trƣờng và lập báo cáo thẩm định trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Bƣớc 3:  Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc báo cáo 

thẩm định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định công nhận nguồn 

giống theo Mẫu số 06, Phụ lục II và Mục B Phụ lục III, Thông tƣ số 30/2018/TT-

BNNPTNT ngày 16/11/2018; (Trƣờng hợp không công nhận phải thông báo bằng 

văn bản và nêu rõ lý do). 

- Bƣớc 4: Trả kết quả theo phiếu hẹn. 

2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp; gửi qua đƣờng bƣu điện hoặc qua dịch 

vụ bƣu chính công ích hoặc trực tuyến đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh. 

2.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 
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a) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp; 

- Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống. 

2.4. Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc. 

2.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân 

2.6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm 

2.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định công nhận nguồn giống cây 

trồng lâm nghiệp. 

2.8. Phí, lệ phí: 

- Bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng đối với cây lâm nghiệp mức 

thu phí: 1.500.000 đồng/1 lần bình tuyển, công nhận. 

- Bình tuyển, công nhận vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống mức thu 

phí: 4.000.000 đồng/1 lần bình tuyển, công nhận. 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có 

- Văn bản đề nghị công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu số 

04 Phụ lục II, Thông tƣ số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018; 

- Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống theo Mẫu số 05 Phụ lục II, Thông tƣ số 

30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018. 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
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2.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 

- Thông tƣ số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định Danh mục 

giống cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống, nguồn giống và quản lý vật liệu 

giống cây trồng lâm nghiệp; 

- Quyết định số 4868/QĐ-BNN-TCLN ngày 10/12/2018 của Bộ trƣởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lâm 

nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính, hướng 

dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương;  

- Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hòa Bình quy định danh mục chi tiết, mức thu, miễn giảm và tỷ lệ phần 

trăm (%) trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân 

dân tỉnh. 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung TTHC được sửa đổi, bổ sung. 
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Mẫu số 04. Văn bản đề nghị công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 30 /2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018  

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN  

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN  

Số:       /….…. 

V/v công nhận nguồn giống 

cây trồng lâm nghiệp 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

…. .. , ngày ….. tháng ….. năm 20… 

 

Kính gửi:   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

Căn cứ kết quả xây dựng nguồn giống và tiêu chuẩn quốc gia về nguồn 

giống cây trồng lâm nghiệp, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và 

PTNT thẩm định và công nhận nguồn giống sau đây: 

Tên chủ nguồn giống (tổ chức, cá nhân)  

Địa chỉ 

(Kèm số điện thoại/Fax/E-mail nếu có) 

 

Loài cây 1. Tên khoa học 

2. Tên Việt Nam 

Vị trí hành chính và địa lý của nguồn 

giống 

- Tỉnh: …  Huyện: …  Xã: … 

- Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm 

trƣờng, công ty, tổ chức khác: 

- Vĩ độ: ……..Kinh độ:…….. 

- Độ cao trên mặt nƣớc biển: 

Các Thông tin chi tiết về nguồn giống đề nghị công nhận: 

1. Năm trồng: 

2. Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ƣơm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, 

cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội đƣợc lấy hạt, số dòng vô tính): 

3. Sơ đồ bố trí cây trồng: 
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1. Diện tích: 

2. Chiều cao trung bình (m): 

3. Đƣờng kính trung bình ở vị trí 1.3m (m): 

4. Đƣờng kính tán cây trung bình (m): 

5. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện tại (số cây/ha): 

6. Tình hình ra hoa, kết quả (hạt): 

7. Năng suất, chất lƣợng: 

8. Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu 

có): 

Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có): 

Loại hình nguồn giống đề nghị đƣợc công nhận: 

 Vƣờn giống hữu tính  

 Vƣờn giống vô  tính  

 Lâm phần tuyển chọn  

 Rừng giống chuyển hóa 

 Rừng giống trồng  

 Cây mẹ (cây trội) 

 Vƣờn cây đầu dòng   

 

Nơi nhận: Tổ chức, cá nhân đề nghị 

(ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 05: Mẫu báo cáo kỹ thuật về nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 30 /2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018  

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

  

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN  

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN  

Số:       /….…. 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

…. .. , ngày ….. tháng ….. năm 20… 

BÁO CÁO 

KỸ THUẬT VỀ NGUỒN GIỐNG 

 

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị: 

Địa chỉ:......................................................................................................... 

Điện thoại:  ....................... Fax: ......................... E-mail: .......................... 

2. Thông tin về nguồn giống: 

+ Nguồn gốc. 

+ Tuổi trung bình hoặc năm trồng. 

+ Nguồn vật liệu giống ban đầu. 

+ Sơ đồ bố trí nguồn giống 

+ Diện tích trồng. 

+ Các chỉ tiêu sinh trƣởng: đƣờng kính bình quân, chiều cao bình quân, 

đƣờng kính tán. 

+ Mật độ trồng (Cự ly trồng); Mật độ hiện tại. 

+ Tình hình ra hoa kết quả, kết hạt. 

+ Tóm tắt các biện pháp lâm sinh đã áp dụng: xử lý thực bì, bón phân, chăm 

sóc, tỉa thƣa... 

3. Kết luận và đề nghị:  

 

Nơi nhận: Tổ chức, cá nhân đề nghị 

(ký, ghi rõ họ tên) 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÕA BÌNH 

 

Số:    2853/QĐ-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hòa Bình, ngày    20   tháng 11 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, bổ sung 

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

Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ ngƣời dân gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19 

––––––––––– 

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 1326/QĐ-LĐTBXH ngày 04/11/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

về việc 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 179/TTr-LĐTBXH ngày 18/11/2020. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

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

đƣợc sửa đổi, bổ sung (02 thủ tục) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao 

động - Thƣơng binh và Xã hội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ ngƣời dân 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19  

(Có danh mục thủ tục hành chính kèm theo) 

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính tại Quyết định 

này đƣợc công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính tại 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 UBND tỉnh 

(địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn). 

Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này đƣợc thực hiện 

tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các huyện, thành phố 

và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. 

- Giao Sở Lao động – Thƣơng binh và Xã hội: 

+ 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 trình 

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian trƣớc ngày 30/11/2020. 

+ 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 đƣợc công bố 

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 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết theo quy định. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo việc niêm yết, công khai 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang Thông tin điện tử và 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
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tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao 

động – Thƣơng binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và 

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

 

 CHỦ TỊCH 

 

    Bùi Văn Khánh 
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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HÕA BÌNH 

VỀ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƢỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  2853 /QĐ-UBND ngày   20  tháng 11 năm 2020  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––––  

Phần I. 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

(Sửa đổi, bổ sung 02 TTHC công bố tại Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

TT Tên TTHC/Mã TTHC 

Thời 

gian giải 

quyết 

Địa điểm 

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 ngƣời lao động tạm hoãn 

thực hiện hợp đồng lao động hoặc 

nghỉ việc không hƣởng lƣơng do 

đại dịch Covid-19. 

1.008360.000.00.00.H28 

08 ngày 

làm việc 

Nộp hồ sơ 

đến Bộ phận 

Một cửa 

thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp 

huyện  

Không x x - Quyết định số 15/2020/QĐ-

TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 

của Thủ tƣớng Chính phủ quy 

định về việc thực hiện các 

chính sách hỗ trợ ngƣời dân gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19; 

- Quyết định số 32/2020/QĐ-
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TTg ngày 19 tháng 10 năm 

2020 của Thủ tƣớng Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

Quyết định số 15/2020/QĐ-

TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 

của Thủ tƣớng Chính phủ quy 

định về việc thực hiện các 

chính sách hỗ trợ ngƣời dân gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19. 

2 

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 

1.008365.000.00.00.H28 

 

 

 

 

05 ngày 

làm việc 

 

 

 

 

Ngân hàng 

chính sách xã 

hội 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

Trực tiếp tại 

Ngân hàng 

chính sách xã 

hội 

- Quyết định số 15/2020/QĐ-

TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 

của Thủ tƣớng Chính phủ quy 

định về việc thực hiện các 

chính sách hỗ trợ ngƣời dân gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19; 

- Quyết định số 32/2020/QĐ-

TTg ngày 19 tháng 10 năm 

2020 của Thủ tƣớng Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

Quyết định số 15/2020/QĐ-

TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 

của Thủ tƣớng Chính phủ quy 

định về việc thực hiện các 

chính sách hỗ trợ ngƣời dân gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19. 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH
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PHẦN II. 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA 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” 

a) Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Doanh nghiệp, cơ sở giáo dục lập Danh sách ngƣời lao động tạm 

hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hƣởng lƣơng 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 Danh sách này; 

Bước 2: Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc Danh sách theo đề 

nghị của doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc 

tham gia bảo hiểm xã hội của ngƣời lao động theo quy định và gửi doanh nghiệp, 

cơ sở giáo dục; 

Bước 3: Doanh nghiệp, cơ sở giáo dục gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân 

cấp huyện ( Qua Phòng Lao động – Thƣơng binh và Xã hội) nơi đặt trụ sở. Trong 

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện 

thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Qua sở Lao động – Thƣơng binh và Xã 

hội); 

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

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đƣờng bƣu điện hoặc 

trực tuyến. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
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+ Danh sách ngƣời lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc 

không hƣởng lƣơng theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020; 

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

nghỉ việc không hƣởng lƣơng; 

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

minh tài chính khác của doanh nghiệp. 

d) Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết 

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

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, cơ sở giáo dục 

dân lập, tƣ thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thƣờng xuyên ở các cấp 

mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

f) 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. 

g) Lệ phí: Không. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Danh sách ngƣời lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc 

không hƣởng lƣơng theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020. 

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Ngƣời lao động đƣợc hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: 

- Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hƣởng 

lƣơng trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ 
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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 hƣởng lƣơng từ ngày 01 

tháng 4 năm 2020 đến ngày 01 tháng 6 năm 2020; 

- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trƣớc khi 

tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hƣởng lƣơng. 

- Làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tƣ thục, cơ sở giáo 

dục công lập tự bảo đảm chi thƣờng xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, 

trung học cơ sở, trung học phổ thông không có doanh thu hoặc không còn nguồn 

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

nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, cơ sở giáo 

dục) do ảnh hƣởng bởi đại dịch Covid-19. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

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

Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ ngƣời dân gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19; 

- Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Thủ tƣớng 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 

tháng 4 năm 2020 của Thủ tƣớng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính 

sách hỗ trợ ngƣời dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

- Quyết định số 1326/QĐ-LĐTBXH ngày 04/11/2020 của Bộ trƣởng Bộ Lao 

động – Thƣơng binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, 

bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã 

hội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ ngƣời dân gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19; 

Ghi chú: 

Thủ tục hành chính đã được sửa đổi về yêu cầu điều kiện và bổ sung đối tượng 

thực hiện. 
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Mẫu số 01 

TÊN DOANH 

NGHIỆP… 

-------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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/ng

hỉ 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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Ngày….tháng….năm…. 

Xác nhận của cơ quan 

bảo hiểm xã hội 

(Ký tên và đóng dấu) 

  

 

 

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Lƣu: …. 

 

Xác nhận của tổ 

chức công đoàn 

(Ký tên và đóng 

dấu) 

  

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 hƣởng lƣơng; 

- 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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2. 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” 

a) Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Chậm nhất ngày 05 hằng tháng, ngƣời sử dụng lao động gửi hồ sơ 

vay đến Ngân hàng Chính sách xã hội nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cƣ trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân) của 

ngƣời sử dụng lao động và cung cấp bản gốc các giấy tờ sau để ngân hàng kiểm 

tra, đối chiếu: 

- Giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động: 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 nƣớc 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 tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ (đối với doanh 

nghiệp đƣợc thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài); 

- Giấy ủy quyền (nếu có). 

- Văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa ngƣời sử dụng lao động với ngƣời lao 

động. 

Bước 2: Trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc đầy đủ hồ sơ vay của 

ngƣời sử dụng lao động, Ngân hàng Chính sách xã hội phê duyệt cho vay. 

Trƣờng hợp không cho vay, Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo bằng văn 

bản và nêu rõ lý do đến ngƣời sử dụng lao động. 

Việc giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội đƣợc thực hiện đến hết ngày 

31 tháng 01 năm 2021. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  
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- Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

- Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Đề nghị vay trả lƣơng ngừng việc cho ngƣời lao động theo Mẫu số 11a ban 

hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg; 

+ Danh sách ngƣời lao động bị ngừng việc do ảnh hƣởng của dịch Covid-19 

theo Mẫu số 11b ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg. 

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc đầy đủ hồ sơ 

hợp lệ theo quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ngƣời sử dụng lao động có nhu 

cầu hỗ trợ và đáp ứng điều kiện theo quy định. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ngân hàng Chính sách xã hội. 

f) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản phê duyệt cho vay. 

g) Lệ phí: Không. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đề nghị vay trả lƣơng ngừng việc cho ngƣời lao động theo Mẫu số 11a ban 

hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg; 

- Danh sách ngƣời lao động bị ngừng việc do ảnh hƣởng của dịch Covid-19 

theo Mẫu số 11b ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg. 

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Có ngƣời lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc 

từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 

đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020; 
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- Ngƣời sử dụng lao động có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so 

với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu của quý liền kề trƣớc thời điểm xét hƣởng 

giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019; 

- Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài 

tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

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

Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ ngƣời dân gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19; 

- Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Thủ tƣớng 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 

tháng 4 năm 2020 của Thủ tƣớng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính 

sách hỗ trợ ngƣời dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

- Quyết định số 1326/QĐ-LĐTBXH ngày 04/11/2020 của Bộ trƣởng Bộ Lao 

động – Thƣơng binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, 

bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã 

hội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ ngƣời dân gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19; 

 

Ghi chú: 

Thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung về trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, cơ quan giải 

quyết, thời hạn giải quyết, mẫu đơn, tờ khai và yêu cầu, điều kiện thực hiện. 
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Mẫu số 11a 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------  

ĐỀ NGHỊ VAY 

TRẢ LƢƠNG NGỪNG VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG 

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội....... 

I. THÔNG TIN VỀ NGƢỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
1
 

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức/hợp tác xã/hộ kinh doanh/cá nhân
2
: ....................... 

2. Họ và tên ngƣời đại diện:..................................... ............... Chức vụ:..............  

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

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

3. Giấy ủy quyền số....................................... ngày......... /......... /......... của..........  

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

4. Địa chỉ: ……………………………………………………………………… 

5. Điện thoại: ........................................................................................................  

6. Mã số thuế:.........................................................................................................  

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

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

8. Quyết định thành lập số
3
: ..................................................................................  

9. Giấy phép đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ
4
 số: ................................................  

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

10. Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề
5
 

số:....................... thời hạn còn hiệu lực (tháng, năm) ...........................................  

11. Tài khoản thanh toán số: …………………….. tại Ngân hàng ....................... 

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

II. DOANH THU SO SÁNH GIỮA CÁC KỲ THEO QUY ĐỊNH VÀ TÌNH 

HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

1. Doanh thu so sánh giữa các kỳ theo quy định 

(Ngƣời sử dụng lao động kê khai doanh thu theo quy định về điều kiện vay tại 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 

tháng 4 năm 2020 của Thủ tƣớng Chính phủ). 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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2. Tình hình sử dụng lao động, tiền lƣơng 

- Tổng số lao động:........................................................... ngƣời. Trong đó, số lao 

động đóng bảo hiểm xã hội thƣờng xuyên đến thời điểm làm thủ tục vay vốn là: 

...............lao động. 

- Số lao động ngừng việc tháng.............. /2020:..................... lao động
6
. 

- Tiền lƣơng ngừng việc phải trả tháng................. /2020 là......................... đồng. 

III. ĐỀ NGHỊ VAY VỐN 

Đề nghị Ngân hàng Chính sách xã 

hội.......................................................................... cho vay để trả lƣơng ngừng việc 

cho ngƣời lao động tháng......./2020 cụ thể nhƣ sau: 

- Số tiền vay:..................................................... đồng 

(Bằng chữ:............................................................................................................. ) 

- Mục đích sử dụng vốn vay: để trả lƣơng ngừng việc cho………… lao động trong 

tháng ……. năm 20...... 

- Thời hạn vay vốn: …………. tháng. 

- Lãi suất vay vốn: ……….%/năm, lãi suất quá hạn: ………….%/năm. 

- Nguồn trả nợ và kế hoạch trả nợ 

+ Nguồn tiền trả nợ:............................................................................................... 

+ Kế hoạch trả nợ:.................................................................................................. 

IV. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG 

1. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về sự chính xác, trung thực của các thông tin 

đã cung cấp nêu trên. 

2. Tuân thủ các quy định về cho vay, chịu sự kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn 

vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và các cơ quan chức năng theo quy định của 

pháp luật. 

3. Thực hiện đầy đủ các cam kết với Ngân hàng Chính sách xã hội, sử dụng tiền 

vay đúng mục đích, đúng đối tƣợng, trả nợ đầy đủ, đúng hạn theo kế hoạch. 

4. Thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019, không có nợ xấu tại các tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài. 

5. Dùng các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của mình để trả nợ Ngân hàng Chính 

sách xã hội./. 

  

 

 

 

 

...., ngày....tháng ... năm ... 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN VAY VỐN 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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____________________ 
1 
Khi nộp Hồ sơ vay, người sử dụng lao động cung cấp bản gốc: Giấy ủy quyền (nếu có); Giấy tờ phù hợp 

với loại hình hoạt động: 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) để ngân hàng kiểm tra, đối chiếu. 

2 
Đối với cá nhân có sử dụng, thuê mướn lao động nhưng không phải đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ 

kinh doanh. 

3 
Đối với tổ chức được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

4 
Đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài. 

5 
Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật quy định. 

6 
Khi nộp Hồ sơ vay, người sử dụng lao động cung cấp bản gốc các văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa 

người sử dụng lao động với người lao động. 
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Mẫu số 11b 

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 DỊCH COVID-19 

Tháng .../2020 

Tên đơn vị:.......................... Mã số doanh nghiệp:........... Mã số thuế:.................. 

Ngành nghề kinh doanh chính:................. Mức lƣơng tối thiểu vùng áp 

dụng:................... 

Địa chỉ: ……………………Tổng số lao động thƣờng xuyên tại doanh nghiệp: 

………………..Tổng số lao động bị ngừng việc: ................. 

TT 

Họ 

và 

tên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Số 

CMND/ 

CCCD 
Phòng/ban/ 

phân 

xƣởng làm 

việc 

Loại 

hợp 

đồng 

lao 

động 

Mã 

số 

bảo 

hiểm 

xã 

hội 

Thời gian ngừng việc 

Tổng 

số 

tiền 

lƣơng 

phải 

trả 

(ngàn 

đồng) 

Số 

tiền 

đề 

nghị 

vay 

để trả 

lƣơng 

ngừng 

việc 

(ngàn 

đồng) 

Nam Nữ    
Từ ngày/ 

tháng đến 

ngày/tháng 

Thời 

gian 

(tháng) 

  

1                       

2                       

...                       

...                       

  

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC  

CÔNG ĐOÀN 
(Ký tên và đóng dấu)  

Ngày.... tháng.. ..năm.... 

ĐẠI DIỆN NGƢỜI SỬ DỤNG LAO 

ĐỘNG 
(Ký tên và đóng dấu) 
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  UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÕA BÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:   2859/QĐ-UBND Hoà Bình, ngày   20  tháng 11  năm 2020 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đính chính Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND  

ngày 23/10/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

 

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

Căn cứ Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc uỷ quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành bộ 

đơn giá bồi thường đối với tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Chính tại Công văn số 2572/STC-QLG&CS ngày 

03 tháng 11 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Đính chính nội dung Điều 1 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND 

ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của 

UBND tỉnh Hòa Bình, về việc ban hành bộ đơn giá bồi thƣờng đối với tài sản khi 

nhà nƣớc thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, cụ thể nhƣ sau: 
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- Tại tiết 4 khoản 2 Điều 1 Quyết định số số 18/2020/QĐ-UBND ngày 

23/10/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ghi là: “Sửa đổi đơn giá “Cau, 

cọ” tại số thứ tự số 8 mục IV đối với Cây trồng > 1 năm, chƣa có quả: 51.000 

đồng/m
2
”. 

Nay đính chính lại là: “Sửa đổi đơn giá “Cau, cọ” tại số thứ tự số 8 mục IV 

đối với Cây trồng > 1 năm, chƣa có quả: 51.000 đồng/cây”. 

- Bổ sung đơn vị tính đối với Phụ lục số VI “Đơn giá bồi thƣờng, hỗ trợ đối 

với rừng trồng tập trung”: “Đơn vị tính: nghìn đồng/ha”. 

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 18/2020/QĐ-

UBND ngày 23/10/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ 

trƣởng các Ban, Ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

 KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

                    Đinh Công Sứ 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 

  

Số:   2895 /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Hoà Bình, ngày    25  tháng 11 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính  

có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết trong lĩnh vực Đƣờng bộ,  

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hòa Bình 

–––––––––––  

CHỦ TỊCH UỶ 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 1956/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 về việc thông qua 

phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải 

thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Hoà Bình; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 258/TTr-

SGTVT ngày 24/11/2020.  

QUYẾT ĐỊNH: 

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

(TTHC) có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết (03 TTHC cấp tỉnh) lĩnh 
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vực Đƣờng bộ, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa 

Bình. 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của TTHC tại Quyết định này đƣợc công 

khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC (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 đƣợc thực hiện 

tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kể từ ngày ký. 

- Giao Sở Giao thông vận tải: 

+ 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 trƣớc ngày      15/12/2020. 

+ 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 đƣợc công bố 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 TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo 

quy định. 

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

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

thông vận tải , 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 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
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Phụ lục 

DANH MỤC TTHC CÓ NỘI DUNG ĐƠN GIẢN HÓA VỀ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT LĨNH VỰC ĐƢỜNG BỘ THUỘC 

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HÕA BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:    2895 /QĐ-UBND ngày    25/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––––––––  

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

 

 (Đơn giản hóa thời hạn giải quyết các TTHC lĩnh vực Đƣờng bộ đối với thủ tục “Cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng 

xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép kinh doanh bị thu hổi, bị tước quyền 

sử dụng” công bố tại Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Thủ tục “Cấp giấy phép xe tập lái” 

công bố tại Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. Thủ tục “Cấp lại giấy phép xe tập lái” công 

bố tại Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh). 

  

ST

T 
Tên TTHC/Mã TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Tiếp nhận 

qua dịch vụ 

BCCI 

Nội dung sửa đổi  

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

1 Cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng 

xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội 

03 ngày làm 

việc kể từ khi 

Trung tâm 

Phục vụ HCC 

Không 

có 
x x 

Rút ngắn thời hạn 

giải quyết 
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dung của giấy phép kinh doanh hoặc giấy 

phép kinh doanh bị thu hổi, bị tƣớc quyền 

sử dụng 

2.002286.000.00.00.H28 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

2 
Cấp giấy phép xe tập lái 

1.001735.000.00.00.H28 

02 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

phục vụ HCC 

Không 

có 
x x 

Rút ngắn thời hạn 

giải quyết 

3 
Cấp lại giấy phép xe tập lái 

1.001751.000.00.00.H28 

02 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

phục vụ HCC 

Không 

có 
x x 

Rút ngắn thời hạn 

giải quyết 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 
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Phần II. 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG TTHC  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:   2895/QĐ-UBND ngày  25/11/2020 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

 

1. Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi 

liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh 

doanh bị thu hồi, bị tƣớc quyền sử dụng 

1.1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC: 

- Đơn vị kinh doanh vận tải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh 

doanh đến Sở Giao thông vận tải. 

b) Giải quyết TTHC: 

- Trƣờng hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Giao thông vận tải thông báo 

trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải 

trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy 

định. Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép kinh doanh vận tải 

bằng xe ô tô theo mẫu quy định. Trƣờng hợp không cấp Giấy phép kinh doanh 

thì Sở Giao thông vận tải phải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do. 

1.2. Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp, qua hệ thống bƣu điện, qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến. 
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1.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh khi có sự thay đổi liên quan 

đến nội dung của Giấy phép kinh doanh, bao gồm: 

+ Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh trong đó nêu rõ lý do xin cấp 

lại theo mẫu quy định; 

+ Tài liệu chứng minh sự thay đổi của những nội dung ghi trong Giấy phép 

kinh doanh: 

(1) Tên và địa chỉ đơn vị kinh doanh; 

(2) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp) bao gồm: Số, ngày, tháng, năm, cơ quan cấp; 

(3) Ngƣời đại diện theo pháp luật; 

(4) Các hình thức kinh doanh; 

(5) Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh. 

(việc thay đổi liên quan đến nội dung nào thì bổ sung tài liệu về nội dung 

đó). 

- Trƣờng hợp cấp lại Giấy phép kinh doanh do bị thu hồi hoặc bị tƣớc 

quyền sử dụng, hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh: 

- Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải: 

(1) Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định; 

(2) Bản sao văn bằng, chứng chỉ của ngƣời trực tiếp điều hành hoạt động 

vận tải; 
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(3) Bản sao hoặc bản chính Quyết định thành lập và quy định chức năng, 

nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (áp 

dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến 

cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận 

tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, vận tải hành khách sử dụng hợp đồng điện tử). 

- Đối với hộ kinh doanh vận tải: 

(1) Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định; 

(2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

+ Tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm là nguyên nhân bị thu hồi 

hoặc bị tƣớc quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

1.4. Thời hạn giải quyết: 

- 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, Sở Giao 

thông vận tải thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 

theo mẫu quy định. Trƣờng hợp không cấp Giấy phép kinh doanh thì Sở Giao 

thông vận tải phải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ 

công trực tuyến và nêu rõ lý do. 

1.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Tổ chức, cá nhân. 

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải; 

b) Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không có; 
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c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải; 

d) Cơ quan phối hợp: Không có. 

1.7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 

- Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 

1.8. Phí, lệ phí, giá: Không có. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 

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

* Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô 

- Điều kiện đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách 

+ Phải thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp theo hợp đồng 

thuê phƣơng tiện bằng văn bản của đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng 

xe ô tô với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh theo quy định 

của pháp luật. 

Trƣờng hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã phải có hợp 

đồng dịch vụ giữa thành viên với hợp tác xã, trong đó quy định hợp tác xã có 

quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành xe ô tô thuộc sở hữu 

của thành viên hợp tác xã: 

- Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định phải có sức 

chứa từ 09 chỗ trở lên (kể cả ngƣời lái xe) và có niên hạn sử dụng nhƣ sau: 

Không quá 15 năm (tính từ năm sản xuất) đối với xe hoạt động trên tuyến cự ly 

trên 300 ki- lô-mét, không quá 20 năm (tính từ năm sản xuất) đối với xe hoạt 

động trên tuyến có cự ly từ 300 ki-lô-mét trở xuống; 

- Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt có niên hạn sử dụng 

không quá 20 năm (tính từ năm sản xuất); 
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- Xe taxi phải có sức chứa dƣới 09 chỗ (kể cả ngƣời lái) và có niên hạn sử 

dụng không quá 12 năm (tính từ năm sản xuất); không sử dụng xe cải tạo từ xe 

có sức chứa từ 09 chỗ trở lên thành xe ô tô dƣới 09 chỗ (kể cả ngƣời lái xe) hoặc 

xe có kích thƣớc, kiểu dáng tƣơng tự xe từ 09 chỗ trở lên để kinh doanh vận tải 

hành khách bằng xe taxi; 

- Xe ô tô kinh doanh vận tải khách du lịch có niên hạn sử dụng không quá 

15 năm (tính từ năm sản xuất). Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp 

đồng có niên hạn sử dụng nhƣ sau: Không quá 15 năm (tính từ năm sản xuất) 

đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 300 ki-lô-mét, không quá 20 

năm (tính từ năm sản xuất) đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly từ 300 

ki-lô-mét trở xuống. 

Riêng xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách du lịch và xe ô tô kinh doanh 

vận tải hành khách theo hợp đồng có sức chứa dƣới 09 chỗ (kể cả ngƣời lái) sử 

dụng hợp đồng điện tử có niên hạn sử dụng không quá 12 năm (tính từ năm sản 

xuất). 

- Trƣớc ngày 01 tháng 7 năm 2021, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách 

có sức chứa từ 09 chỗ (kể cả ngƣời lái xe) trở lên phải lắp camera đảm bảo ghi, 

lƣu trữ hình ảnh trên xe (bao gồm cả lái xe và cửa lên xuống của xe) trong quá 

trình xe tham gia giao thông. Dữ liệu hình ảnh đƣợc cung cấp cho cơ quan Công 

an, Thanh tra giao thông và cơ quan cấp giấy phép, bảo đảm giám sát công khai, 

minh bạch. Thời gian lƣu trữ hình ảnh trên xe đảm bảo nhƣ sau: 

+ Tối thiểu 24 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly 

đến 500 ki-lô-mét; 

+ Tối thiểu 72 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly 

trên 500 ki-lô-mét. 

* Điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 
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- Xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa phải thuộc quyền sở hữu hoặc quyền 

sử dụng hợp pháp theo hợp đồng thuê phƣơng tiện bằng văn bản của đơn vị kinh 

doanh vận tải hàng hóa với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh 

theo quy định của pháp luật. 

Trƣờng hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã phải có hợp 

đồng dịch vụ giữa thành viên với hợp tác xã, trong đó quy định hợp tác xã có 

quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành xe ô tô thuộc sở hữu 

của thành viên hợp tác xã. 

- Trƣớc ngày 01 tháng 7 năm 2021, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hoá 

bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo phải lắp camera đảm bảo ghi, lƣu trữ hình ảnh của 

ngƣời lái xe trong quá trình xe tham gia giao thông. Dữ liệu hình ảnh đƣợc cung 

cấp cho cơ quan Công an, Thanh tra giao thông và cơ quan cấp giấy phép, bảo 

đảm giám sát công khai, minh bạch. Thời gian lƣu trữ hình ảnh trên xe đảm bảo 

nhƣ sau: 

+ Tối thiểu 24 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly 

đến 500 ki-lô-mét; 

+ Tối thiểu 72 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly 

trên 500 ki-lô-mét. 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định 

về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

- Quyết định số 355/QĐ-BGTVT ngày 10/3/2020 của Bộ trƣởng Bộ Giao 

thông vận tải thông vận tải về việc công bố TTHC đƣợc sửa đổi, thay thế, bãi bỏ 

trong lĩnh vực Đƣờng bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông 

vận tải./. 
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MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ  

CẤP (CẤP LẠI) GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ 
 

TÊN ĐƠN VỊ 

KDVT: ……………. 

 

Số: ……../…… 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……..., ngày … tháng … năm … 

  

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP (CẤP LẠI) 

GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ 

 

Kính gửi: Sở GTVT ……………………. 

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải: ………………………………………. 

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ………………………………………… 

3. Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………. 

4. Số điện thoại (Fax): …………………………..............………………. 

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc đăng ký doanh nghiệp) 

số: ……….... do ………………. cấp ngày ..….. tháng ……. năm……….….. ;  

Mã số thuế ………………………………………………………………. 

6. Ngƣời điều hành hoạt động vận tải: (họ tên, số chứng minh thƣ nhân 

dân; trình độ, chuyên ngành đào tạo). 

7. Ngƣời đại diện theo pháp luật: 

8. Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: Tổng số vị trí đỗ xe...(ghi rõ địa điểm, 

diện tích của từng vị trí). 

9. Đề nghị cấp phép kinh doanh các loại hình vận tải: 

- …………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………............... 

…………………………………………………………………………… 

10. Nội dung đăng ký chất lƣợng dịch vụ (áp dụng trong trƣờng hợp đơn 

vị đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải theo loại hình: Tuyến cố định, xe 

buýt, xe taxi) 

Căn cứ vào kết quả tự đánh giá xếp hạng, đơn vị chúng tôi đăng ký hạng 

chất lƣợng dịch vụ vận tải của đơn vị theo Tiêu chuẩn cơ sở về chất lƣợng dịch 

vụ vận tải hành khách do Tổng cục Đƣờng bộ Việt Nam ban hành (hoặc theo 

Tiêu chuẩn chất lƣợng dịch vụ của đơn vị xây dựng và công bố) nhƣ sau: 
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- Đơn vị đạt hạng:.... (trƣờng hợp Tiêu chuẩn chất lƣợng dịch vụ do đơn 

vị xây dựng phải ghi rõ tƣơng đƣơng hạng nào của Tiêu chuẩn cơ sở về chất 

lƣợng dịch vụ vận tải hành khách do Tổng cục Đƣờng bộ Việt Nam ban hành). 

11. Màu sơn đặc trƣng của xe buýt: ……………… (áp dụng trong trƣờng 

hợp đơn vị đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải theo loại hình vận tải hành 

khách bằng xe buýt). 

Đơn vị kinh doanh vận tải cam kết nhƣng nội dung đăng ký đúng với thực 

tế của đơn vị. 

 

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên: 

- Lƣu. 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ KDVT 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

Ghi chú: Trường hợp nộp trực tuyến, thực hiện kê khai thông tin theo hướng dẫn trên hệ 

thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Hòa Bình. 

  



CÔNG BÁO/Số 05 + 06/Ngày 15-01-2021                        248 

 

 

 

2. Cấp Giấy phép xe tập lái 

2.1. Trình tự thực hiện 

a) Nộp hồ sơ TTHC: 

- Tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xe tập lái đến Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

b) Giải quyết TTHC: 

- Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra cấp giấy phép xe tập lái cho tổ 

chức đề nghị cấp phép tại thời điểm kiểm tra cấp giấy phép đào tạo lái xe; 

- Trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy 

phép đào tạo lái xe cho cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép xe 

tập lái. Trƣờng hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

2.2. Cách thức thực hiện 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đƣờng bƣu chính đến Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

2.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Danh sách xe đề nghị cấp Giấy phép xe tập lái theo mẫu quy định; 

- Giấy đăng ký xe (bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao 

có chứng thực). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

2.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 
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2.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức. 

2.6. Cơ quan thực hiện TTHC 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải. 

b) Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không có; 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải. 

d) Cơ quan phối hợp: Không có. 

2.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép xe tập lái. 

2.8. Phí, lệ phí: Không có. 

2.9. Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính 

- Danh sách xe đề nghị cấp Giấy phép xe tập lái. 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

- Thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo lái xe. Có thể sử dụng xe hợp đồng thời 

hạn từ 01 năm trở lên với số lƣợng không vƣợt quá 50% số xe sở hữu cùng hạng 

tƣơng ứng của cơ sở đào tạo đối với xe tập lái các hạng B1, B2, C, D, E; xe tập 

lái hạng FC có thể sử dụng xe hợp đồng với thời hạn và số lƣợng phù hợp với 

nhu cầu đào tạo. Riêng xe hạng B1, B2 có số tự động đƣợc sử dụng xe hợp 

đồng; 

- Ô tô tải sử dụng để dạy lái xe các hạng B1, B2 phải có trọng tải từ 1.000 

kg trở lên với số lƣợng không quá 30% tổng số xe tập lái cùng hạng của cơ sở 

đào tạo. 

2.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về 

điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe; 
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- Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về 

điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. 

- Quyết định số 2272/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2018 của Bộ trƣởng Bộ 

Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi lĩnh vực 

đƣờng bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nƣớc của Bộ Giao thông vận tải. 
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Mẫu: 

DANH SÁCH XE ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI 

TRƢỜNG……… 

TRUNG TÂM………. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải 

Trƣờng (Trung tâm)…………… đề nghị Sở Giao thông vận tải xem xét, cấp 

Giấy phép xe tập lái cho số xe tập lái của cơ sở đào tạo theo danh sách dƣới đây: 

DANH SÁCH XE TẬP LÁI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI 

Số 

TT 

Biển số 

đăng ký 

Xe 

của cơ 

sở đào 

tạo 

Xe hợp 

đồng 

Nhãn 

hiệu 

Loại 

xe 

Số 

động 

cơ 

Số 

khung 

Giấy chứng nhận 

kiểm định 

ATKT&BVMT 

Ghi 

chú 

Ngày cấp 
Ngày hết 

hạn 
 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

  

 
Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- Lƣu: 

……, ngày …… tháng …… năm 20.... 

HIỆU TRƢỞNG (GIÁM ĐỐC) 

(Ký tên, đóng dấu) 
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3. Cấp lại Giấy phép xe tập lái 

3.1. Trình tự thực hiện 

a) Nộp hồ sơ TTHC: 

- Tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép xe tập lái đến 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

b) Giải quyết TTHC: 

- Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra cấp giấy phép xe tập lái cho tổ 

chức đề nghị cấp phép tại thời điểm kiểm tra cấp giấy phép đào tạo lái xe; 

- Trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, cấp giấy phép xe tập 

lái cho cơ sở đào tạo. Trƣờng hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ 

lý do. 

3.2. Cách thức thực hiện 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đƣờng bƣu chính đến Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

3.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Danh sách xe đề nghị cấp giấy phép xe tập lái theo mẫu quy định; 

- Giấy đăng ký xe (bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao 

có chứng thực). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

3.4. Thời hạn giải quyết: Sau 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ theo quy định. 

3.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức 
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3.6. Cơ quan thực hiện TTHC 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải. 

b) Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không có; 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải. 

d) Cơ quan phối hợp: Không có. 

3.7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép xe tập lái. 

3.8. Phí, lệ phí, giá: Không có. 

3.9. Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính 

- Danh sách xe đề nghị cấp Giấy phép xe tập lái. 

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

- Thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo lái xe. Có thể sử dụng xe hợp đồng thời 

hạn từ 01 năm trở lên với số lƣợng không vƣợt quá 50% số xe sở hữu cùng hạng 

tƣơng ứng của cơ sở đào tạo đối với xe tập lái các hạng B1, B2, C, D, E; xe tập 

lái hạng FC có thể sử dụng xe hợp đồng với thời hạn và số lƣợng phù hợp với 

nhu cầu đào tạo. Riêng xe hạng B1, B2 có số tự động đƣợc sử dụng xe hợp 

đồng; 

- Ô tô tải sử dụng để dạy lái xe các hạng B1, B2 phải có trọng tải từ 1.000 

kg trở lên với số lƣợng không quá 30% tổng số xe tập lái cùng hạng của cơ sở 

đào tạo. 

3.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về 

điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe; 
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- Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về 

điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. 

- Quyết định số 2272/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2018 của Bộ trƣởng Bộ 

Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi lĩnh vực 

đƣờng bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nƣớc của Bộ Giao thông vận tải. 
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Mẫu: 

DANH SÁCH XE ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI 

TRƢỜNG………. 

TRUNG TÂM.......... 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải 

Trƣờng (Trung tâm)…………. đề nghị Sở Giao thông vận tải xem xét, cấp Giấy 

phép xe tập lái cho số xe tập lái của cơ sở đào tạo theo danh sách dƣới đây: 

DANH SÁCH XE TẬP LÁI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI 

Số 

TT 

Biển 

số 

đăng 

ký 

Xe của 

cơ sở 

đào tạo 

Xe 

hợp 

đồng 

Nhãn 

hiệu 

Loại 

xe 

Số 

động 

cơ 

Số 

khung 

Giấy chứng nhận kiểm 

định ATKT&BVMT 

Ghi 

chú 

Ngày cấp Ngày hết 

hạn 
 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

  

 

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- Lƣu 

……, ngày …… tháng …… năm 20… 

HIỆU TRƢỞNG (GIÁM ĐỐC) 

(Ký tên, đóng dấu) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÕA BÌNH 

––––––––– 

Số:   2897/QĐ-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––– 

Hòa Bình, ngày  25   tháng 11 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa  

về thời hạn giải quyết trong lĩnh vực Khám, chữa bệnh; Y tế dự phòng;  

Dƣợc – Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình 

––––––––––––  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ 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 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 2008/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Hòa Bình về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình tại Tờ trình số 229/TTr-

SYT ngày 20/11/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết trong Lĩnh vực Khám, chữa bệnh 

(02 thủ tục); Lĩnh vực Y tế dự phòng (02 thủ tục); Lĩnh vực Dƣợc - Mỹ phẩm 

(01 thủ tục)  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 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 đƣợc 

công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC (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. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

 Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này đƣợc thực hiện 

tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Giao Sở Y tế  

+ 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 trƣớc ngày      

15/12/2020. 

+ 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 đƣợc công bố 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 TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh theo quy định. 

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

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 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ NỘI DUNG ĐƠN GIẢN HÓA VỀ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT 

THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ TỈNH HÕA BÌNH 

(Kèm theo Quyết định số   2897/QĐ-UBND ngày  25   tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––––  

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

(Đơn giản hóa thời hạn giải quyết các TTHC được công bố tại Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 22/6/2016; Quyết 

định số 2299/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 và Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình 

về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình) 

 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính/Mã TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

mới 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

1 

Thủ tục điều chỉnh giấy 

phép hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh nhân đạo 

đối với cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh trực thuộc Sở 

Y tế khi thay đổi quy mô 

giƣờng bệnh hoặc cơ cấu 

tổ chức hoặc phạm vi 

hoạt động chuyên môn. 

45 ngày 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Không phí 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

40/2009/QH12 ngày 23/11/2009. Hiệu lực 

thi hành từ 01/01/2011; 

- Luật Hoạt động chữ thập đỏ số 

11/2008/QH12 ngày 03/6/2008. Hiệu lực thi 

hành từ 01/01/2009; 

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 

27/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết 

và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật 
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1.001987.000.00.00.H28 khám bệnh, chữa bệnh. Hiệu lực thi hành từ 

15/11/2011; 

- Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 

07/11/2011 của Chính phủ Qui định chi tiết 

và biện pháp thi hành Luật Hoạt động chữ 

thập đỏ. Hiệu lực thi hành từ  25/02/2011; 

- Thông tƣ số 41/2011/TT-BYT ngày 

14/11/2011 của Bộ Y tế Hƣớng dẫn cấp 

chứng chỉ hành nghề đối với ngƣời hành 

nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh. Hiệu lực thi hành 

từ 01/01/2012; 

- Thông tƣ số 30/2014/TT-BYT ngày 

28/8/2014 của Bộ Y tế qui định về khám 

bệnh, chữa bệnh nhân đạo. Hiệu lực thi hành 

từ 15/10/2014; 

- Quyết định số 4692/QĐ-BYT ngày 

04/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố 

TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế trong lĩnh vực khám bệnh, chữa 

bệnh; 

- Quyết định 2008/QĐ-UBND ngày 

26/8/2020 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc 

thông qua phƣơng án đơn giản hóa thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực Y tế thuộc thẩm 

quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình. 
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2 

Thủ tục cấp giấy phép 

hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo đối 

với bệnh viện thuộc Sở Y 

tế, bệnh viện tƣ nhân 

hoặc thuộc các Bộ khác 

(trừ các bệnh viện thuộc 

Bộ Quốc phòng) và áp 

dụng đối với trƣờng hợp 

khi thay đổi hình thức tổ 

chức, chia tách, hợp nhất, 

sáp nhập 

1.001907.000.00.00.H28 

 

45 ngày 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Không phí 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 

40/2009/QH12 ngày 23/11/2009. Hiệu lực 

thi hành từ 01/01/2011; 

- Luật Hoạt động chữ thập đỏ số 

11/2008/QH12 ngày 03/6/2008. Hiệu lực thi 

hành từ 01/01/2009; 

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 

27/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết 

và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật 

khám bệnh, chữa bệnh. Hiệu lực thi hành từ 

15/11/2011;  

- Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 

07/11/2011 của Chính phủ Qui định chi tiết 

và biện pháp thi hành Luật Hoạt động chữ 

thập đỏ. Hiệu lực thi hành từ  25/02/2011; 

- Thông tƣ số 41/2011/TT-BYT ngày 

14/11/2011 của Bộ Y tế Hƣớng dẫn cấp 

chứng chỉ hành nghề đối với ngƣời hành 

nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh. Hiệu lực thi hành 

từ 01/01/2012; 

- Thông tƣ số 30/2014/TT-BYT ngày 

28/8/2014 của Bộ Y tế qui định về khám 

bệnh, chữa bệnh nhân đạo. Hiệu lực thi hành 

từ 15/10/2014; 

- Quyết định số 4692/QĐ-BYT ngày 

04/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố 

TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
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Bộ Y tế trong lĩnh vực khám bệnh, chữa 

bệnh; 

- Quyết định 2008/QĐ-UBND ngày 

26/8/2020 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc 

thông qua phƣơng án đơn giản hóa thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực Y tế thuộc thẩm 

quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình. 

3 

Thủ tục Công bố lại đối 

với cơ sở công bố đủ điều 

kiện điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện bằng 

phƣơng thức điện tử khi 

hồ sơ công bố bị hƣ hỏng 

hoặc bị mất. 

1.004471.000.00.00.H28 

 

 

03 ngày 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Không phí 

- Luật số 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006 về 

phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng 

suy giảm miễn dịch mắc phải ở ngƣời 

(HIV/AIDS); 

-  Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều 

trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 

thuốc thay thế; 

- Quyết định số 7678/QĐ-BYT 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Y tế về 

việc công bố thủ tục  hành chính đƣợc ban 

hành kèm theo Nghị Định 90/NĐ-CP ngày 

01 thánh 7 năm 2016 của Chính phủ quy 

đinh về việc điêì trị nghiên các chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc thay thế; 

- Quyết định 2008/QĐ-UBND ngày 

26/8/2020 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc 

thông qua phƣơng án đơn giản hóa thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực Y tế thuộc thẩm 

quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình. 

4 Thủ tục Công bố lại đối 03 ngày Trung tâm Không phí - Luật số 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006 về 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=90/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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với cơ sở đủ điều kiện 

điều trị nghiện chất dạng 

thuốc phiện khi có thay 

đổi về tên, địa chỉ, về cơ 

sở vật chất, trang thiết bị 

và nhân sự. 

1.004477.000.00.00.H28 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng 

suy giảm miễn dịch mắc phải ở ngƣời 

(HIV/AIDS); 

- Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều 

trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 

thuốc thay thế; 

- Quyết định số 7678/QĐ-BYT 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trƣởng 

Bộ Y tế về việc công bố thủ tục  hành chính 

đƣợc ban hành kèm theo Nghị Định 90/NĐ-

CP ngày 01 thánh 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy đinh về việc điêì trị nghiên các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; 

- Quyết định 2008/QĐ-UBND ngày 

26/8/2020 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc 

thông qua phƣơng án đơn giản hóa thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực Y tế thuộc thẩm 

quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình. 

5 

Thủ tục Cho phép mua 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hƣớng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế. 

1.004529.000.00.00.H28 

 

26 ngày 

Trung tâm 

phụ vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Không phí 

- Luật Dƣợc số 105/2016/QH13 

- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8 tháng 

5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành của Luật 

Dƣợc; 

- Nghị định  số 155/2018/NĐ-CP ngày 13 

tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số quy định liên quan đến điều 

kiện đầu tƣ kinh doanh thuộc phạm vi quản 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=90/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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lý nhà nƣớc của Bộ Y tế; 

- Thông tƣ số 20/2017/TT-BYT ngày 

10/5/2017 của Bộ trƣởng Bộ Y tế quy định 

chi tiết một số điều của Luật dƣợc và Nghị 

định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 

năm 2017 của Chính phủ về thuốc và 

nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt; 

- Quyết định số 7867/QĐ-BYT ngày 

28/12/2018 Về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành/đƣợc sửa đổi, bổ 

sung/thay thế/bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dƣợc 

phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế; 

- Quyết định 2008/QĐ-UBND ngày 

26/8/2020 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc 

thông qua phƣơng án đơn giản hóa thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực Y tế thuộc thẩm 

quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình. 

 

             ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH
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Phần II. 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

––––––  

1. Thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay 

đổi quy mô giƣờng bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

1.1.Trình tự thực hiện 

Bƣớc 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép 

hoạt động (GPHĐ) khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo về bộ phận một cửa của Sở 

Y tế ; 

Bƣớc 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho 

cơ sở đề nghị ; 

Bƣớc 3: Bộ phận một cửa bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý hành nghề : 

-  Trƣờng hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày 

nhận hồ sơ hợp lệ theo qui định, Sở Y tế tiến hành thẩm định tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. Căn cứ kết quả thẩm định, Phòng Quản lý hành nghề tổ chức 

họp Hội đồng tƣ vấn để xét, sau đó trình Giám đốc Sở Y tế ký văn bản cho phép 

điều chỉnh GPHĐ và bàn giao kết quả cho bộ phận một cửa ; 

-  Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ 

ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Phòng Quản lý hành nghề có văn bản 

chuyển bộ phận một cửa thông báo cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ 

sơ. Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung ; 

- Trƣờng hợp không cấp, Sở Y tế phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Bƣớc 4 : Bộ phận một cửa trả kết quả cho cơ sở đề nghị. 
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1.2. Cách thức thực hiện  

Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua đƣờng 

bƣu điện. 

1.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 19- Thông tƣ 41/2011/TT-

BYT; 

- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế và hồ sơ nhân sự tƣơng ứng với 

quy mô hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn dự kiến điều chỉnh; 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ) 

1.4. Thời hạn giải quyết  

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

1.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

1.6.Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế  

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cho phép 

1.8. Phí và lệ phí: Không 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  

- Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động do thay đổi 

quy mô, cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh - Phụ lục 19 Thông tƣ 41/2011/TT-BYT. 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 
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- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009. Hiệu lực 

thi hành từ 01/01/2011; 

- Luật Hoạt động chữ thập đỏ số 11/2008/QH12 ngày 03/6/2008. Hiệu lực 

thi hành từ 01/01/2009; 

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ Quy định 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh. Hiệu 

lực thi hành từ 15/11/2011; 

- Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07/11/2011 của Chính phủ Qui định 

chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hoạt động chữ thập đỏ. Hiệu lực thi hành từ  

25/02/2011; 

- Thông tƣ số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế Hƣớng dẫn 

cấp chứng chỉ hành nghề đối với ngƣời hành nghề và cấp giấy phép hoạt động 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Hiệu lực thi hành từ 01/01/2012; 

- Thông tƣ số 30/2014/TT-BYT ngày 28/8/2014 của Bộ Y tế qui định về 

khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo. Hiệu lực thi hành từ 15/10/2014; 

- Quyết định số 4692/QĐ-BYT ngày 04/11/2015 của Bộ Y tế về việc công 

bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực khám 

bệnh, chữa bệnh; 

- Quyết định 2008/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh Hòa Bình 

về việc thông qua phƣơng án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y 

tế thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình. 
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PHỤ LỤC 19 

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động 

do thay đổi quy mô, cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn 

của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT - BYT 

ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

......
46

......., ngày      tháng      năm  20..... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động do thay đổi quy mô giƣờng bệnh 

hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn 

của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

 

 

Kính gửi: ...................................
47

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

 

Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: …………………………………….... 

Địa điểm:.........................................................
48

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

Điện thoại:.......................................Email ( nếu có):............................... 

Đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động vì: 

Thay đổi quy mô giƣờng bệnh                                 

Thay đổi cơ cấu tổ chức                                           

Thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn.               

Hồ sơ bao gồm:  

1

1. 
Bản kê khai cơ sở vật chất bổ sung  

2. Bản kê khai thiết bị y tế bổ sung kèm theo hợp đồng mua thiết bị y tế  

3. Hồ sơ nhân sự bổ sung của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  

4. Phạm vi hoạt động chuyên môn dự kiến  

 

  

GIÁM ĐỐC 

(ký tên và đóng dấu) 

                                           
46

 Địa danh 
47

 Cơ quan cấp giấy phép hoạt động 
48

 Địa chỉ cụ thể của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 
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2. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo 

đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế, bệnh viện tƣ nhân hoặc thuộc các Bộ khác 

(trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trƣờng hợp 

khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập 

2. 1.Trình tự thực hiện 

Bƣớc 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt 

động (GPHĐ) khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo về bộ phận một cửa của Sở Y tế; 

Bƣớc 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho 

cơ sở đề nghị; 

Bƣớc 3: Bộ phận một cửa bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý hành nghề. 

Phòng Quản lý hành nghề sẽ xem xét hồ sơ và thẩm định tại cơ sở xin cấp 

GPHĐ: 

-  Trƣờng hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày 

nhận hồ sơ hợp lệ theo qui định, Sở Y tế tiến hành thẩm định tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. Căn cứ kết quả thẩm định, Phòng Quản lý hành nghề tổ chức 

họp Hội đồng tƣ vấn để xét cấp GPHĐ, trình Giám đốc Sở Y tế ký và bàn giao 

GPHĐ, các quyết định có liên quan cho bộ phận một cửa; 

-  Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ 

ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Phòng Quản lý hành nghề có văn bản 

chuyển bộ phận một cửa thông báo cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ 

sơ. Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung; 

- Trƣờng hợp không cấp GPHĐ, Sở Y tế phải có văn bản trả lời và nêu rõ 

lý do. 

Bƣớc 4 : Bộ phận một cửa trả GPHĐ cho cơ sở đề nghị.  
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 2.2. Cách thức thực hiện 

 Nộp trực tiếp hoặc qua đƣờng bƣu điện đến Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. 

 2.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục 13  

kèm theo Thông tƣ 41/2015/TT-BYT; 

- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh của nhà nƣớc hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh tƣ nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tƣ đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài; 

- Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả ngƣời hành nghề; 

- Danh sách ngƣời đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

theo mẫu quy định tại Phụ lục 6- Thông tƣ 41/2011/TT-BYT; 

- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 - Thông tƣ 41/2015/TT-BYT; 

- Hồ sơ nhân sự của ngƣời làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhƣng không 

thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề; 

- Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ 

sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên 

môn của một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chƣơng III - 

Thông tƣ 41/2011/TT-BYT;  

- Điều lệ tổ chức và hoạt động  đối với bệnh viện Nhà nƣớc thực hiện theo 

quy định tại Quyết định số 5571/QĐ - BYT ngày 29/12/2006 của Bộ trƣởng Bộ 

Y tế ban hành mẫu Điều lệ tổ chức và hoạt động của bệnh viện trực thuộc Bộ Y 
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tế; đối với bệnh viện tƣ nhân thực hiện theo mẫu qui định tại Phụ lục 15 ban 

hành kèm theo Thông tƣ 41/2011/TT-BYT và phƣơng án hoạt động ban đầu đối 

với bệnh viện; 

- Bản sao có chứng thực hợp đồng vận chuyển ngƣời bệnh đối với bệnh 

viện không có phƣơng tiện vận chuyển cấp cứu;  

- Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề 

xuất phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên 

cơ sở danh mục kỹ thuật chuyên môn do Bộ trƣởng Bộ Y tế ban hành; 

- Văn bản chứng minh có nguồn tài chính ổn định bảo đảm cho hoạt động 

khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ) 

2.4. Thời hạn giải quyết 

 Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

2.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức 

2.6.Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

 Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo 

2.8. Phí và lệ phí: Không 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này) 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 

Thông tƣ 41/2015/TT-BYT; 

- Danh sách ngƣời đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 Thông tƣ 41/2011/TT-BYT; 
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- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 Thông tƣ 41/2015/TT-BYT; 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của bệnh viện tƣ nhân (Phụ lục 15, Thông tƣ 

41/2011/TT-BYT). 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính  

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện  

a) Quy mô bệnh viện: 

- Bệnh viện đa khoa phải có ít nhất 30 giƣờng bệnh trở lên; 

- Bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện y học cổ truyền phải có ít nhất 20 

giƣờng bệnh; riêng đối với bệnh viện chuyên khoa mắt sử dụng kỹ thuật cao 

phải có ít nhất 10 giƣờng bệnh. 

c) Cơ sở vật chất: 

- Đƣợc thiết kế, xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam số 365: 

2007. Riêng đối với các khoa cấp cứu, khoa điều trị tích cực và chống độc, khoa 

phẫu thuật, khoa chẩn đoán hình ảnh, khoa xét nghiệm thì việc thiết kế, xây 

dựng phải thực hiện đúng các quy định tại các Quyết định số 32, 33, 

34/2005/QĐ-BYT ngày 31 tháng 10 năm 2005 và số 35/2005/QĐ-BYT ngày 15 

tháng 11 năm 2005 của Bộ trƣởng Bộ Y tế; 

Trƣờng hợp bệnh viện đƣợc xây dựng trên địa bàn quận thuộc thành phố 

trực thuộc trung ƣơng mà không bảo đảm diện tích đất xây dựng theo quy định 

của Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam số 365:2007 thì có thể đƣợc thiết kế, xây 

dựng theo hình thức nhà hợp khối, cao tầng nhƣng phải đáp ứng các điều kiện 

sau: 

+ Bố trí các khoa, phòng, hành lang bảo đảm hoạt động chuyên môn theo 

mô hình tập trung, liên hoàn, khép kín trong phạm vi khuôn viên của bệnh viện; 
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bảo đảm điều kiện vô trùng và các điều kiện vệ sinh môi trƣờng theo quy định 

của pháp luật;  

+ Bảo đảm diện tích sàn xây dựng ít nhất là 50 m2/giƣờng bệnh trở lên; 

chiều rộng mặt trƣớc (mặt tiền) bệnh viện phải đạt ít nhất 10 m. Đối với các 

bệnh viện đã hoạt động trƣớc ngày 01/01/2012 đƣợc phép tiếp tục hoạt động 

nhƣng phải đáp ứng điều kiện quy định về chiều rộng mặt trƣớc của bệnh viện 

chậm nhất vào ngày 01/01/2016. 

- Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, quản lý chất thải y tế, phòng 

cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật; 

- Bảo đảm có đủ điện, nƣớc và các điều kiện khác để phục vụ chăm sóc 

ngƣời bệnh. 

c) Thiết bị y tế: 

- Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn 

mà bệnh viện đăng ký; 

- Có đủ phƣơng tiện vận chuyển cấp cứu trong và ngoài bệnh viện. Trƣờng 

hợp không có phƣơng tiện cấp cứu ngoài bệnh viện, bệnh viện phải có hợp đồng 

với cơ sở có phƣơng tiện cấp cứu ngoài bệnh viện. 

d) Tổ chức: 

- Các khoa: 

+ Có ít nhất 02 trong 04 khoa nội, ngoại, sản, nhi đối với bệnh viện đa khoa 

hoặc một khoa lâm sàng phù hợp đối với bệnh viện chuyên khoa; 

+ Khoa khám bệnh (gồm có nơi tiếp đón ngƣời bệnh, buồng cấp cứu - lƣu 

bệnh, buồng khám, buồng tiểu phẫu); 
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+ Khoa cận lâm sàng: Có ít nhất hai bộ phận xét nghiệm và chẩn đoán hình 

ảnh. Riêng đối với bệnh viện chuyên khoa mắt nếu không có bộ phận chẩn đoán 

hình ảnh thì phải có hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có bộ phận chẩn 

đoán hình ảnh đã đƣợc cấp giấy phép hoạt động; 

+ Khoa dƣợc; 

+ Các khoa, phòng chuyên môn khác trong bệnh viện phải phù hợp với quy 

mô, chức năng nhiệm vụ. 

- Có các phòng chức năng về kế hoạch tổng hợp, tổ chức nhân sự, điều 

dƣỡng, tài chính kế toán. 

e) Nhân sự: 

- Số lƣợng nhân viên hành nghề làm việc toàn thời gian (cơ hữu) trong từng 

khoa phải đạt tỷ lệ ít nhất là 50% trên tổng số nhân viên hành nghề trong khoa; 

- Định mức biên chế, tỷ lệ cơ cấu bộ phận, chuyên môn thực hiện theo quy 

định tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Mục II Thông tƣ liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-

BNV ngày 05 tháng 6 năm 2007 của liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hƣớng dẫn 

định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nƣớc; 

- Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện phải đáp ứng 

các điều kiện sau: 

+Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với ít nhất một trong các 

chuyên khoa mà bệnh viện đăng ký hoạt động; 

+ Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng. Việc phân công, 

bổ nhiệm ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện phải đƣợc 

thể hiện bằng văn bản; 

+ Là ngƣời làm việc toàn thời gian tại bệnh viện.  

- Trƣởng khoa lâm sàng phải đáp ứng các điều kiện sau: 
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+ Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với chuyên khoa đó; 

+ Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh tại chuyên khoa đó ít nhất là 36 

tháng. Việc phân công, bổ nhiệm trƣởng khoa phải đƣợc thể hiện bằng văn bản; 

+ Là ngƣời làm việc toàn thời gian tại bệnh viện; 

- Trƣởng khoa khác phải đáp ứng các điều kiện sau: 

Tốt nghiệp đại học và có thời gian làm việc tại chuyên khoa đó ít nhất là 36 

tháng kể từ ngày đƣợc cấp bằng tốt nghiệp đại học đến ngày đƣợc phân công, bổ 

nhiệm làm trƣởng khoa. Việc phân công, bổ nhiệm trƣởng khoa phải đƣợc thể 

hiện bằng văn bản; 

+ Là ngƣời làm việc toàn thời gian tại bệnh viện; 

- Trƣởng khoa dƣợc là ngƣời làm việc toàn thời gian tại bệnh viện và phải 

đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tƣ số 22/2011/TT-BYT ngày 10 

tháng 6 năm 2011 của Bộ trƣởng Bộ Y tế quy định tổ chức và hoạt động của 

khoa Dƣợc bệnh viện; 

- Phẫu thuật viên phải đáp ứng các điều kiện sau: 

+ Là bác sỹ chuyên khoa ngoại hoặc bác sỹ đa khoa có chứng nhận đào tạo 

chuyên khoa ngoại của bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh trở lên hoặc trƣờng đại học 

chuyên ngành y khoa hoặc tại Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến thuộc các 

bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 trực thuộc Bộ Y tế. Trƣờng hợp đƣợc đào tạo ở 

nƣớc ngoài, phẫu thuật viên phải có chứng nhận chuyên khoa; 

+ Có văn bản cho phép thực hiện phẫu thuật, can thiệp ngoại khoa của 

ngƣời đứng đầu bệnh viện theo đề nghị của ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật của bệnh viện; 

- Ngoài các đối tƣợng quy định tại Điểm c, d, đ, e và g Khoản này, các đối 

tƣợng khác làm việc trong bệnh viện nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa 
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bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ đƣợc thực hiện việc khám bệnh, 

chữa bệnh trong phạm vi công việc đƣợc phân công. Việc phân công phải đƣợc 

thể hiện bằng văn bản và phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đƣợc 

ghi trong chứng chỉ hành nghề của ngƣời đó. 

g) Phạm vi hoạt động chuyên môn:  

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo danh mục đƣợc Bộ trƣởng Bộ Y 

tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt. 

h) Biển hiệu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải ghi rõ là cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh nhân đạo. 

i) Có văn bản chứng minh có nguồn tài chính ổn định bảo đảm cho hoạt 

động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo. 

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009. Hiệu lực 

thi hành từ 01/01/2011; 

- Luật Hoạt động chữ thập đỏ số 11/2008/QH12 ngày 03/6/2008. Hiệu lực 

thi hành từ 01/01/2009; 

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ Quy định 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh. Hiệu 

lực thi hành từ 15/11/2011;  

- Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07/11/2011 của Chính phủ Qui định 

chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hoạt động chữ thập đỏ. Hiệu lực thi hành từ  

25/02/2011; 

- Thông tƣ số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế Hƣớng dẫn 

cấp chứng chỉ hành nghề đối với ngƣời hành nghề và cấp giấy phép hoạt động 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Hiệu lực thi hành từ 01/01/2012; 
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- Thông tƣ số 30/2014/TT-BYT ngày 28/8/2014 của Bộ Y tế qui định về 

khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo. Hiệu lực thi hành từ 15/10/2014; 

- Quyết định số 4692/QĐ-BYT ngày 04/11/2015 của Bộ Y tế về việc công 

bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực khám 

bệnh, chữa bệnh; 

- Quyết định 2008/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh Hòa Bình 

về việc thông qua phƣơng án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y 

tế thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình. 
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PHỤ LỤC 13 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG 

ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Ban hành kèm theo Thông tƣ số 41/2015/TT-BYT 

ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Y tế) 

  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
……

1
……... ngày    tháng    năm 20…. 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

 

Kính gửi: …………………………..
2
……………………….…………… 

……………………………………………………..
3
…………………….…….. 

Địa điểm: 
4
 ……………………………………………………………………… 

Điện thoại: …………………. Số Fax: ........................ Email (nếu có): ………… 

Thời gian làm việc hằng ngày: ……………………………………………. 

(Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc công ty) xin gửi kèm theo đơn này bộ 

hồ sơ gồm các giấy tờ sau: 

1. Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của nhà nƣớc 

□ 

2. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối 

với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tƣ nhân 

□ 

3. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đầu tƣ đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 

□ 

4. Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ thuật, ngƣời phụ trách bộ phận chuyên môn 

□ 

5. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, bản mô tả mô hình tổ 

chức 

□ 

6. Hồ sơ của từng cá nhân làm việc trong cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (đối với những cá nhân không thuộc diện cấp chứng chỉ hành nghề) 

□ 

7. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều 

kiện về cơ sở vật chất và điều kiện vệ sinh môi trƣờng phù hợp với phạm 

vi hoạt động chuyên môn quy định tại một trong các Điều 23, 24, 25, 26, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 của Thông tƣ này. 

□ 
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8. Đối với bệnh viện tƣ nhân phải có hợp đồng hỗ trợ chuyên môn 

với bệnh viện khác 

□ 

9. Đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển ngƣời bệnh 

trong nƣớc và ra nƣớc ngoài phải có hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với 

bệnh viện, công ty dịch vụ hàng không đểvận chuyển ngƣời bệnh ra 

nƣớc ngoài 

□ 

10. Danh mục chuyên môn kỹ thuật và phân tuyến kỹ thuật dự kiến □ 

11. Điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện □ 

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp giấy phép hoạt động đối 

với ……….
5
… 

  GIÁM ĐỐC 

(ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
 

1
 Địa danh 

2
 Tên cơ quan cấp giấy phép hoạt động 

3
 Tên cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động 

4
 Địa chỉ cụ thể của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

5
 Giống như mục 3 
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PHỤ LỤC 6 

Mẫu danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

(Ban hành kèm theo Thông tƣ số 41/2011/TT - BYT 

ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trƣởng Bộ Y tế) 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                  

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:   ...............................................................  

2. Địa chỉ:  .........................................................................................................  

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  
49

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

 

TT 

Họ và 

tên 

ngƣời 

hành 

nghề 

Tại cơ sở KCB đăng ký 
Tại cơ sở KCB khác 

(*) 

Phạm 

vi hoạt 

động 

chuyên 

môn 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề đã 

đƣợc cấp 

Thời 

gian 

đăng ký 

làm việc 

tại cơ sở 

KCB 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

làm 

việc 

Địa 

điểm 

làm 

việc 

Vị trí 

chuyên 

môn 

         

 

Ghi chú (*): Trƣờng hợp ngƣời ĐKHN đang hành nghề   

tại một cơ sở KCB khác (Nhà nƣớc, tƣ nhân)                                                   

 

   ……
50

…, ngày…… tháng ….. năm….. 

Ngƣời đứng đầu 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 

 

 

 

 

                                           
49

 Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần. 
50

 Địa danh 
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PHỤ LỤC 14 
BẢN KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ Y TẾ, NHÂN SỰ 

CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Ban hành kèm theo Thông tƣ số 41/2015/TT-BYT 

ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Y tế) 

I. THÔNG TIN CHUNG: 

1. Tên cơ sở khám chữa bệnh: 

2. Địa chỉ: 

Điện thoại: ………… Số Fax: ………………….. Email:  ………………… 

3. Quy mô: ……….. giƣờng bệnh 

4. Số lƣợng khoa phòng (……………… khoa lâm sàng; ..................... khoa 

cận lâm sàng;…….…..phòng) 

II. NHÂN SỰ CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

STT 

Họ và tên 

ngƣời hành 

nghề 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề đã 

đƣợc cấp 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm 

việc) 

Vị trí 

chuyên 

môn 

1      

2      

…      

 

III. THIẾT BỊ Y TẾ CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

STT Tên thiết 

bị 

Ký hiệu 

thiết bị 

(MODEL) 

Công 

ty sản 

xuất 

Nƣớc 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Sốlƣợng Tình 

trạng 

sử 

dụng 

Giá 

thành 

Ghi 

chú 

1          

2          

3          
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IV. CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

1. Diện tích mặt bằng; 

2. Kết cấu xây dựng nhà; 

3. Diện tích xây dựng sử dụng; diện tích trung bình cho 01 giƣờng bệnh đối 

với bệnh viện; 

4. Diện tích các khoa, phòng, buồng kỹ thuật chuyên môn, xét nghiệm, 

buồng bệnh; 

5. Bố trí các khoa/chuyên khoa, phòng; 

6. Các điều kiện vệ sinh môi trƣờng: 

a) Xử lý nƣớc thải; 

b) Xử lý rác y tế, rác sinh hoạt; 

c) An toàn bức xạ. 

7. Hệ thống phụ trợ: 

a) Phòng cháy chữa cháy; 

b) Khí y tế; 

c) Máy phát điện; 

d) Thông tin liên lạc. 

8. Cơ sở vật chất khác (nếu có); 

  

  GIÁM ĐỐC 

(ký, ghi rõ họ tên) 
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PHỤ LỤC 15 

Mẫu điều lệ tổ chức và hoạt động của bệnh viện tƣ nhân 

(Ban hành kèm theo Thông tƣ số 41/2011/TT - BYT 

ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trƣởng Bộ Y tế) 

 

............
51

........... 

............
52

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

 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                ......
53

....., ngày...... tháng.....năm 

20...... 
 

ĐIỀU LỆ 

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN TƢ NHÂN 

 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Địa vị pháp lý 

Điều 2. Tên giao dịch, địa điểm hành nghề 

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động chuyên môn 

Điều 4. Các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội của Bệnh viện 

Chƣơng II 

MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG 

CHUYÊN MÔN 

 

Điều 5. Mục tiêu 

Điều 6. Chức năng, nhiệm vụ 

Điều 7. Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Chƣơng III 

QUI MÔ, TỔ CHỨC, NHÂN SỰ 

Điều 8. Quy mô bệnh viện 

Điều 9. Cơ cấu tổ chức 

1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên đối với bệnh viện. 

2. Giám đốc, các Phó Giám đốc bệnh viện. 

3. Các Hội đồng trong bệnh viện. 

                                           
51

 Tên cơ quan chủ quản của cơ sở thực hiện việc công nhận. 
52

 Tên cơ sở thực hiện việc công nhận. 
53

 Địa danh 
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4. Các phòng chức năng. 

5. Các khoa, bộ phận chuyên môn. 

Điều 10. Nhân sự 

Điều 11. Nhiệm vụ quyền hạn Giám đốc, các Phó Giám đốc bệnh viện 

Điều 12. Nhiệm vụ quyền hạn của các trƣởng khoa, phòng bệnh viện 

Điều 13. Mối quan hệ giữa chủ tịch Hội đồng quản trị/chủ tịch Hội 

đồng thành viên của công ty với ngƣời phụ trách chuyên môn bệnh viện 

(Giám đốc bệnh viện) 

Điều 14. Quyền lợi của ngƣời lao động 

Chƣơng IV 

TÀI CHÍNH CỦA BỆNH VIỆN 

 

Điều 15. Vốn đầu tƣ ban đầu 

Điều 16. Chế độ tài chính của bệnh viện 

Điều 17. Quản lý tài sản, thiết bị 

 

Chƣơng V 

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC 

 

Điều 18. Chính quyền địa phƣơng, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 

các cơ quan có liên quan khác 

1. Mối quan hệ công tác với chính quyền địa phƣơng 

2. Mối quan hệ công tác với Bộ Y tế, Sở Y tế 

3. Mối quan hệ công tác với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác trên địa 

bàn. 

 

                                                                                                GIÁM ĐỐC 

                                                                                           (ký, ghi rõ họ tên) 
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3. Thủ tục công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị 

nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phƣơng thức điện tử khi hồ sơ công bố 

bị hƣ hỏng hoặc bị mất 

3.1.Trình tự thực hiện 

Bƣớc 1. Trong thời gian 24 giờ kể từ khi phát hiện hồ sơ công bố bị mất 

hoặc bị hƣ hỏng, cơ sở điều trị có trách nhiệm thông báo Sở Y tế  bằng một 

trong hai cách sau: 

- Gửi bằng văn bản và hồ sơ công bố lại về Trung tâm phục vụ hành chính 

công tỉnh Hòa Bình  và nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố theo Mẫu số 08 quy 

định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP. 

-  Trƣờng hợp gửi hồ sơ công bố lại đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng 

thuốc phiện bằng phƣơng thức điện tử của Trung tâm phục vụ hành chính công 

tỉnh Hòa Bình , cơ sở điều trị có trách nhiệm lƣu giữ toàn bộ bản gốc của hồ sơ 

và chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ.  

Bƣớc 2.  Trong thời gian 03 ngày kể từ ngày nhận đƣợc văn bản thông báo 

của cơ sở điều trị (thời điểm tiếp nhận văn bản đƣợc tính theo dấu tiếp nhận 

công văn đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình ), Sở Y tế kiểm 

tra, đối chiếu: 

- Trƣờng hợp hồ sơ không đáp ứng các quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị 

định, Sở Y tế có văn bản (theo định dạng PDF) gửi qua hòm thƣ điện tử cho cơ 

sở điều trị đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ công bố; 

- Trƣờng hợp hồ sơ công bố đáp ứng các quy định tại khoản 2 Điều 14 

Nghị định số 90/2016/NĐ-CP Sở Y tế có trách nhiệm công khai trên trang thông 

tin điện tử của Sở Y tế các thông tin sau: Tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ và 

toàn văn hồ sơ công bố của cơ sở điều trị. 

3.2. Cách thức thực hiện 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=90/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=90/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ công bố (theo định dạng PDF) về hòm thƣ 

điện tử  tthcc@hoabinh.gov.vn của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Hòa Bình. 

3.3.Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện 

bằng thuốc thay thế theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định số 90/2016/NĐ-CP; 

- Bản sao quyết định thành lập của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền hoặc 

bản sao giấy chứng nhận đầu tƣ hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc tài liệu tƣơng đƣơng khác của cơ sở; 

- Danh sách nhân sự theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP và kèm theo bản sao văn bằng chuyên môn 

của từng nhân viên; 

- Bản kê khai trang thiết bị của cơ sở điều trị theo Mẫu số 07 quy định tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP; 

- Sơ đồ mặt bằng của cơ sở điều trị. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

3.4.Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, tính từ ngày ghi trên Phiếu tiếp 

nhận hồ sơ 

3.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế  

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=90/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=90/2016/N%C4%90-CP;&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đƣợc công 

bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế 

3.8.Lệ phí: Không quy định lệ phí 

3.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  

- Mẫu số 05: Đơn đề nghị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

- Mẫu số 06: Danh sách nhân sự làm việc tại cơ sở điều trị 

- Mẫu số 07: Bản kê khai trang thiết bị của cơ sở điều trị 

3.10.Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính :Không 

3.11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật số 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006 về phòng, chống nhiễm vi rút gây 

ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở ngƣời (HIV/AIDS); 

-  Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về 

điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; 

- Quyết định số 7678/QĐ-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Y tế về 

việc công bố thủ tục  hành chính đƣợc ban hành kèm theo Nghị Định 90/NĐ-CP 

ngày 01 thánh 7 năm 2016 của Chính phủ quy đinh về việc điêì trị nghiên các 

chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; 

- Quyết định 2008/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh Hòa Bình 

về việc thông qua phƣơng án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y 

tế thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình. 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=90/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Mẫu số 05 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
……… 

1
………, ngày…… tháng…… năm 20…… 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện 

 bằng thuốc thay thế 

 

Kính gửi: Sở Y tế ……
2
…… 

 

Tên: ……………………………
3
………………………………………… 

Địa điểm: …………
4
……………; Điện thoại/fax: ……………………….. 

Căn cứ Nghị định số ..../2016/NĐ-CP ngày .... tháng .... năm 2016 của 

Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

thay thế, chúng tôi đề nghị Sở Y tế công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện đối với cơ sở ……….. 
3
 ……… 

Chúng tôi xin gửi kèm theo Đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau: 

1 

Bản sao quyết định thành lập của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền 

hoặc bản sao giấy chứng nhận đầu tƣ hoặc bản sao giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tƣơng đƣơng khác 

□ 

2 
Danh sách nhân sự của cơ sở điều trị kèm theo bản sao văn bằng 

chuyên môn của từng nhân viên thuộc cơ sở điều trị 
□ 

3 Bản kê khai trang thiết bị của cơ sở điều trị □ 

4 Sơ đồ mặt bằng của cơ sở điều trị □ 

Cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện xin cam 

kết: 

1. Đã kiểm tra, ký đóng dấu vào những phần liên quan ở tất cả các 

giấy tờ nộp trong hồ sơ công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc 

phiện này và xác nhận là đây là các giấy tờ hợp pháp, nội dung là đúng sự thật. 

Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và 

sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. 
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2. Đáp ứng đủ yêu cầu, điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân 

sự thực hiện việc điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện theo quy định. 

3. Thông báo cho Sở Y tế …..
2
….. khi có bất cứ thay đổi nào đối với hồ sơ 

công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện. 

   THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

_______________ 
1
 Địa danh 

2
 Tên Sở Y tế tỉnh 

3
 Ghi rõ tên của cơ sở đề nghị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện 

4
 Ghi rõ địa chỉ cụ thể của cơ sở đề nghị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc 

phiện 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



289                            CÔNG BÁO/Số 05 + 06/Ngày 15-01-2021 

 

 

Mẫu số 06 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

.........
1
........., ngày…… tháng…… năm 20…… 

DANH SÁCH NHÂN SỰ LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ 

 

TT 

 

Họ và tên 

 

Vị trí việc 

làm 

Chế 

độ 

làm 

việc 

(2) 

 

Các giấy tờ kèm theo 

 

Ghi 

chú 

1. …………

… 

Bác sỹ phụ 

trách chuyên 

môn kỹ thuật 

  1. Bản sao bằng tốt nghiệp bác sỹ. 

2. Bản sao chứng nhận đã qua đào 

tạo, tập huấn về điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện. 

  

2. …………

… 

Nhân viên hỗ 

trợ khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

  Bản sao bằng tốt nghiệp từ trung cấp 

chuyên ngành y trở lên. 

  

3. …………

… 

Nhân viên tƣ 

vấn 

  Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp y 

hoặc trung cấp dƣợc hoặc trung cấp 

xã hội trở lên. 

  

4. …………

… 

Nhân viên 

cấp phát 

thuốc 

  Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp y 

hoặc trung cấp dƣợc trở lên. 

  

5. …………

… 

Nhân viên 

bảo quản 

thuốc 

  Bản sao bằng tốt nghiệp trung 

cấp dƣợc trở lên. 

  

6. …………

… 

Nhân viên 

xét nghiệm 

  Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp y, 

dƣợc, sinh học, hóa học trở lên. 

  

7. …………

… 

Nhân viên 

hành chính 

  Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp 

trở lên. 

  

8. …………

… 

Nhân viên 

bảo vệ 

  Bản sao bằng tốt nghiệp trung học 

cơ sở trở lên. 

  

  THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

_______________ 
1
 Địa danh 

2
 Ghi rõ làm việc toàn thời gian hay kiêm nhiệm 
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 Mẫu số 07 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

………
1
………, ngày…… tháng…… năm 20…… 

 

BẢN KÊ KHAI TRANG THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ 

 

STT Tên thiết 

bị 

Ký hiệu 

thiết bị 

(MODEL) 

Công 

ty sản 

xuất 

Nƣớc 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Số lƣợng Tình 

trạng sử 

dụng 

Ghi 

chú 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  

  THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

_________________ 
1
 Địa danh 
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4. Thủ tục công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị và nhân sự 

4.1. Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày có một trong các 

thay đổi về tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự, cơ sở điều trị có 

trách nhiệm thông báo bằng văn bản về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Hòa Bình ; 

Bƣớc 2: Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản 

thông báo của cơ sở điều trị (thời điểm tiếp nhận văn bản đƣợc tính theo dấu tiếp 

nhận công văn đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình ), Sở Y tế 

có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi trong hồ sơ công bố của cơ sở 

điều trị đã đăng trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế. 

4.2. Cách thức  thực hiện: 

- Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ công bố (theo định dạng PDF) về hòm thƣ 

điện tử  tthcc@hoabinh.gov.vn của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Hòa Bình. 

4.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

Văn bản thông báo về sự thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị và nhân sự. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

4.4. Thời hạn giải quyết:  03 ngày làm việc, tính từ ngày ghi trên Phiếu 

tiếp nhận hồ sơ 
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4.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính 

- Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Sở Y tế  

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

- Cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đƣợc công bố 

công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế 

4.8. Lệ phí: Không quy định lệ phí 

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không có 

4.10. Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:  Không 

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật số 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006 về phòng, chống nhiễm vi rút gây 

ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở ngƣời (HIV/AIDS); 

- Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về 

điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; 

- Quyết định số 7678/QĐ-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trƣởng 

Bộ Y tế về việc công bố thủ tục  hành chính đƣợc ban hành kèm theo Nghị Định 

90/NĐ-CP ngày 01 thánh 7 năm 2016 của Chính phủ quy đinh về việc điêì trị 

nghiên các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; 

- Quyết định 2008/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh Hòa Bình 

về việc thông qua phƣơng án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y 

tế thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=90/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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5. Thủ tục Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở 

Y tế. 

5.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Cơ sở đề nghị mua nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính 

công nơi cơ sở đặt trụ sở. 

Bước 2: Khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Trung tâm phục vụ hành chính 

công cấp cho cơ sở đề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 01 Phụ lục I của 

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP. 

Trƣờng hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Sở Y tế ký duyệt đơn 

hàng mua trong vòng 26 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ. 

Trƣờng hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Sở Y tế có văn bản yêu cầu 

sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 26 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp 

nhận hồ sơ, trong đó phải nêu cụ thể các tài liệu, nội dung cần sửa đổi, bổ sung. 

Bước 3: Sau khi cơ sở nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung, Trung tâm phục vụ hành 

chính công cấp cho cơ sở đề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo 

Mẫu số 01 Phụ lục I của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP 

Trƣờng hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Sở Y tế ký duyệt đơn 

hàng mua trong vòng 26 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ. 

Trƣờng hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Sở Y tế có văn bản yêu cầu 

sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 26 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp 

nhận hồ sơ, trong đó phải nêu cụ thể các tài liệu, nội dung cần sửa đổi, bổ sung. 

Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Sở Y tế có văn bản thông báo sửa đổi, 

bổ sung, cơ sở đề nghị phải nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Sau thời 

hạn trên, cơ sở không sửa đổi, bổ sung hoặc sau 12 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ 
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lần đầu mà hồ sơ bổ sung không đáp ứng yêu cầu thì hồ sơ đã nộp không còn giá 

trị 

5.2. Cách thức thực hiện: Qua đƣờng bƣu điện hoặc nộp trực tiếp tại 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

5.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:  

-  03 (ba) bản Đơn hàng mua thuốc theo Mẫu số 19 Phụ lục II tại Phụ lục II 

ban hành kèm theo Nghị định 155/2018/NĐ-CP. 

- Văn bản giải thích rõ lý do khi số lƣợng thuốc đề nghị mua vƣợt quá 

150% so với số lƣợng sử dụng lần trƣớc. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

5.4 Thời hạn giải quyết: 26 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ  

5.5 Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

5.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 

5.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Đơn hàng mua thuốc đƣợc 

phê duyệt 

5.8 Lệ phí (nếu có): Chƣa có quy định 

5.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm thủ tục này):  

1. Mẫu số 01 Phụ lục I của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP 

2. Đơn hàng mua thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền chất theo 

Mẫu số 19 Phụ lục II tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP. 
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5.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) 

- Cơ sở có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dƣợc phạm vi bán 

buôn, bán lẻ thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền chất: áp dụng đối 

với trƣờng hợp mua thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền chất. 

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tƣ nhân, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ 

sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, cơ sở nghiên cứu, 

kiểm nghiệm, cơ sở đào tạo chuyên ngành y dƣợc, cơ sở có hoạt động dƣợc 

không vì mục đích thƣơng mại khác không thuộc Bộ Quốc phòng: áp dụng đối 

với trƣờng hợp mua thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền chất, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất. 

5.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Dƣợc số 105/2016/QH13 

- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Dƣợc; 

- Nghị định  số 155/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tƣ kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc của Bộ Y tế; 

- Thông tƣ số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ trƣởng Bộ Y tế quy 

định chi tiết một số điều của Luật dƣợc và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 

08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt; 

- Quyết định số 7867/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 Về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành/đƣợc sửa đổi, bổ sung/thay thế/bị bãi bỏ trong lĩnh vực 

Dƣợc phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế; 

- Quyết định 2008/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh Hòa Bình 

về việc thông qua phƣơng án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y 

tế thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình. 
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Mẫu số 01 Phụ lục I 

Tên cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ 
________ 

Số ...
(1)

...... 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
______________________________________

 

(Địa danh), ngày    tháng     năm   

 

PHIẾU TIẾP NHẬN 

HỒ SƠ…………………………
(2)

………………………. 
_____________ 

1. Đơn vị nộp: ……………………………………………………………….. 

2. Địa chỉ đơn vị nộp hồ sơ (trƣờng hợp nộp hồ sơ qua đƣờng bƣu điện): 

3. Hình thức nộp:                Trực tiếp                              Bƣu điện       

                                       Nộp lần đầu                         Nộp bổ sung lần ..
(3)

...  

  

4. Số, ngày tháng năm văn bản của đơn vị (nếu có): ……………………….. 

5. Danh mục tài liệu 
(4)

:...................................................................................... 

 

Khi nhận kết quả, đề nghị mang theo Phiếu tiếp nhận này và xuất trình 

Chứng minh thƣ hoặc các giấy tờ tƣơng đƣơng của ngƣời nhận
(5)

  

 

NGƢỜI NHẬN HỒ SƠ 

   (Ký và ghi rõ họ tên)  

Ghi chú: 

(1) Số tiếp nhận hồ sơ 

(2) Tên thủ tục hành chính. 

(3) Ghi lần bổ sung hồ sơ. 

(4) Các tài liệu tương ứng theo thủ tục hành chính được quy định tại Luật dược và Nghị định này 

(liệt kê chi tiết hoặc danh mục kèm theo). 

 (5) Trường hợp người nhận không phải là có tên trên Chứng chỉ hành nghề dược, Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thì yêu cầu có Giấy ủy quyền hoặc Giấy giới thiệu của cơ sở. 
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Mẫu số 19  

Phụ lục II 

TÊN CƠ SỞ 
_______

 

Số:…………. 

ĐƠN HÀNG MUA THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƢỚNG THẦN,  THUỐC TIỀN CHẤT/NGUYÊN LIỆU 

 LÀM THUỐC LÀ DƢỢC CHẤT GÂY NGHIỆN/DƢỢC CHẤT HƢỚNG THẦN/TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC/ 

NHƢỢNG LẠI NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƢỢC CHẤT GÂY NGHIỆN/DƢỢC CHẤT HƢỚNG THẦN/ 

TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC 
____________ 

Kính gửi:.................................... 

TT 

Nguyên liệu/Tên 

thuốc, hoạt chất 

dạng bào chế 

nồng độ/hàm 

lƣợng, quy cách 

đóng gói 

Đơn 

vị 

tính 

Phần báo cáo kỳ trƣớc (Từ ngày....đến ngày......) 

Số lƣợng 

mua/nhƣợng 

lại 

Duyệt Ghi chú 

Số 

lƣợng 

tồn kho 

kỳ trƣớc 

Số lƣợng 

nhập 

trong kỳ 

Tổng 

số 

Tổng số 

xuất trong 

kỳ 

Tồn kho 

cuối kỳ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

           
 

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- Lƣu tại cơ 

sở. 

 

NGƢỜI LẬP 

BÁO CÁO 

……., ngày...tháng…năm… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN PHÁP 

LUẬT/NGƢỜI ĐƢỢC ỦY QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh 

 đóng dấu (nếu có)) 

Số:…………,ngày ...... tháng.....năm...... 

Chấp thuận của cơ quan quản lý: 

 Đơn hàng này gồm....trang.....khoản 

Đƣợc mua tại công ty......../Đƣợc nhƣợng cho công ty..... 

Đơn hàng này có giá trị một năm kể từ ngày ký ban hành  

CƠ QUAN CHẤP THUẬN 

(Ký tên, đóng dấu) 
       - Đối với các cơ sở kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dƣợc chất gây nghiện, dƣợc chất hƣớng 

thần, tiền chất dùng làm thuốc: Kèm theo tài liệu ghi rõ tên và địa chỉ khách hàng, số lƣợng, ngày bán. 

- Đơn hàng mua thuốc đƣợc làm thành 03 bản (cơ sở lƣu 01 bản, nơi bán 01 bản, cơ quan chấp thuận lƣu 01 bản 

 


		2021-01-15T08:47:40+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Tin học và Công báo<congbao@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




