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PHẦN I: VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH

19 -08-2020

Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số
16/2014/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 của uỷ ban nhân
dân tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực của

4

uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sang tổ chức hành
nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

03-09-2020

Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND Về việc quy định số
lƣợng, chức danh, kiêm nhiệm chức danhvà mức phụ cấp
kiêm nhiệm chức danh đối với cán bộ, công chức ở xã,
phƣờng, thị trấn thuộc tỉnh Hòa Bình

6

2

03-09-2020
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Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Quy định quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý
Cao Phong cho sản phẩm cam quả ban hành kèm theo

16

Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND, ngày 24/9/2015 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

PHẦN II: VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH

07-08-2020

Quyết định số 1796/QĐ-UBND về việc công bố danh
mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Du lịch
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao

24

và Du lịch tỉnh Hoà Bình.

17-08-2020

Quyết định số 1890/QĐ-UBND Về việc công bố danh
mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Đƣờng bộ
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

50

Hòa Bình.

24-08-2020

Quyết định số 1973/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu
chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng
lĩnh vự giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của

86

tỉnh Hoà Bình.

25-08-2020

Quyết định số 1980/QĐ-UBND Về việc công bố danh
mục thủ tục hành chính đƣợc chuẩn hóa, thủ tục hành
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá, lĩnh vực quản tài

88
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viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Tƣ pháp tỉnh Hòa Bình

01-09-2020

Quyết định số 2069/QĐ-UBND về việc phân công công
việc của Chủ tịch, các Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình nhiệm kỳ

141

2016-2021

03-09-2020

Quyết định số 2074/QĐ-UBND Ban hành quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung
tâm Xúc tiến đầu tƣ, thƣơng mại và du lịch tỉnh Hòa
Bình

PHẦN I: VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

160
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HOÀ BÌNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/2020/QĐ-UBND

Hoà Bình, ngày 19 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 24/7/2014
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực
của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng trên
địa bàn tỉnh Hòa Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 836/TTr-STP,
ngày 29/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:
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Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 của

5
Ủy

ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân
dân cấp huyện, cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Hòa
Bình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/8/2020.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ
trƣởng các Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÕA BÌNH
––––––

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
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Số: 15/2020/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 03 tháng 9 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định số lƣợng, chức danh, kiêm nhiệm chức danh
và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với cán bộ, công chức
ở xã, phƣờng, thị trấn thuộc tỉnh Hòa Bình
–––––––––––––––
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính
phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở
xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính
phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người
hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ
Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt
động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2312/TTr-SNV ngày 26
tháng 8 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng.
1. Phạm vi điều chỉnh:
Quyết định này quy định số lƣợng, chức danh, kiêm nhiệm chức danh và
mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với cán bộ, công chức ở xã, phƣờng, thị
trấn thuộc tỉnh Hòa Bình.
2. Đối tƣợng áp dụng:
a) Cán bộ chuyên trách giữ chức vụ bầu cử theo nhiệm kỳ ở cấp xã (gọi
chung là cán bộ cấp xã).
b) Công chức cấp xã.
Điều 2. Quy định số lƣợng, chức danh cán bộ, công chức ở xã, phƣờng, thị
trấn thuộc tỉnh Hòa Bình, nhƣ sau:
1. Số lƣợng cán bộ, công chức cấp xã đƣợc bố trí theo Quyết định phân loại
đơn vị hành chính xã, phƣờng, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); cụ thể:
a) Đơn vị hành chính cấp xã loại I: Tối đa 22 ngƣời;
b) Đơn vị hành chính cấp xã loại II: Tối đa 20 ngƣời;
c) Đơn vị hành chính cấp xã loại III: Tối đa 18 ngƣời.
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của
địa phƣơng để bố trí sử dụng cán bộ, công chức cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy
định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều này.
- Số lƣợng cán bộ, công chức cấp xã quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều
này bao gồm cả cán bộ, công chức đƣợc luân chuyển, điều động và biệt phái về cấp
xã. Riêng trƣờng hợp luân chuyển về đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp xã thì thực hiện theoNghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016
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của Chính phủ quy định số lƣợng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ
tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban
nhân dân.
- Đối với các đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau sắp xếp tại Nghị
quyết số 830/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội:
Số lƣợng cán bộ, công chức có thể nhiều hơn quy định tại điểm a, b, c khoản 1
Điều này; nhƣng tối đa không vƣợt quá số lƣợng hiện có tại thời điểm sắp xếp, sau
khi đã trừ đi số cán bộ, công chức nghỉ chế độ (gồm: Nghỉ hƣu, nghỉ tinh giản biên
chế, không đủ tuổi tái cử và tái bổ nhiệm) hoặc chuyển công tác khác.Chậm nhất
trong 05 năm (60 tháng), kể từ ngày Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 ngày
17/12/2019 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày
01/01/2020; thì số lƣợng cán bộ, công chức ở các đơn vị này phải bảo đảm số
lƣợng theo quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều này.
2. Bố trí chức danh cán bộ, công chức cấp xã.
2.1. Đối với đơn vị hành chính cấp xã loại I:
a) Cán bộ: Có 11 chức danh đƣợc bố trí tối đa 11 ngƣời, gồm:
- Bí thƣ Đảng ủy;
- Phó Bí thƣ Thƣờng trực Đảng ủy;
- Chủ tịch Hội đồng nhân dân (do Bí thƣ hoặc Phó Bí thƣ Thƣờng trực Đảng
ủy kiêm nhiệm);
- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân;
- Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (bố trí không quá 02 Phó Chủ tịchỦy ban
nhân dân);
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9

- Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Bí thƣ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng với đơn vị hành chính cấp xã có
hoạt động về lĩnh vực nông, lâm, ngƣ nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam).
b) Công chức: Có 06 chức danh đƣợc bố trí 11 ngƣời, gồm:
- Chỉ huy trƣởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã;
- Văn phòng - Thống kê, đƣợc bố trí 02 ngƣời, trong đó: 01 ngƣời phụ trách
công tác Thống kê, Thủ quỹ, Văn thƣ - Lƣu trữ và Văn phòng Đảng ủy; 01 ngƣời
phụ trách công tác Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, công tác
Nội vụ (cải cách hành chính, hồ sơ, chế độ chính sách cán bộ, thi đua, khen
thƣởng, kỷ luật, xây dựng chính quyền);
- Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trƣờng (đối với xã); Địa chính
- Xây dựng - Đô thị và Môi trƣờng (đối với phƣờng, thị trấn). Đƣợc bố trí 02
ngƣời, trong đó: 01 ngƣời phụ trách công tác Nông nghiệp, Thủy lợi, Xây dựng và
Nông thôn mới; 01 ngƣời phụ trách công tác Địa chính, Giao thông, Môi trƣờng và
quản lý Địa giới hành chính;
- Tài chính - Kế toán, đƣợc bố trí 02 ngƣời, trong đó: 01 ngƣời phụ trách
công tác Kế hoạch, Tài chính và Ngân sách; 01 ngƣời phụ trách công tác Kế toán;
- Tƣ pháp - Hộ tịch, đƣợc bố trí 02 ngƣời, trong đó: 01 ngƣời phụ trách lĩnh
vực hộ tịch, chứng thực; 01 ngƣời phụ trách công tác tuyên truyền phổ biến giáo
dục pháp luật, kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật, công tác hòa giải, …;
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- Văn hóa - Xã hội, đƣợc bố trí 02 ngƣời, trong đó: 01 ngƣời phụ trách công
tác Lao động - Thƣơng binh và Xã hội; 01 ngƣời phụ trách công tác Văn hóa Thông tin và Truyền thông.
c) Trƣờng hợp bố trí 01 Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã thì đƣợc
phép tăng thêm 01 biên chế công chức thuộc các chức danh tại điểm b nêu trên.
2.2. Đối với đơn vị hành chính cấp xã loại II.
a) Cán bộ: Có 11 chức danh đƣợc bố trí tối đa 11 ngƣời, gồm:
- Bí thƣ Đảng ủy;
- Phó Bí thƣ Thƣờng trực Đảng ủy;
- Chủ tịch Hội đồng nhân dân (do Bí thƣ hoặc Phó Bí thƣ Thƣờng trực Đảng
ủy kiêm nhiệm);
- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân;
- Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (bố trí không quá 02 Phó Chủ tịch Ủy ban
nhân dân);
- Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Bí thƣ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng với đơn vị hành chính cấp xã có
hoạt động về lĩnh vực nông, lâm, ngƣ nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam).
b) Công chức: Có 06 chức danh đƣợc bố trí 09 ngƣời, gồm:
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- Chỉ huy trƣởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã;
- Văn phòng - Thống kê, đƣợc bố trí 02 ngƣời, trong đó: 01 ngƣời phụ trách
công tác Thống kê, Thủ quỹ, Văn thƣ - Lƣu trữ và Văn phòng Đảng ủy; 01 ngƣời
phụ trách công tác Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, công tác
Nội vụ (cải cách hành chính, hồ sơ, chế độ chính sách cán bộ, thi đua, khen
thƣởng, kỷ luật, xây dựng chính quyền);
- Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trƣờng (đối với xã); Địa chính
- Xây dựng - Đô thị và Môi trƣờng (đối với phƣờng, thị trấn);
- Tài chính - Kế toán, đƣợc bố trí 01 ngƣời;
- Tƣ pháp - Hộ tịch, đƣợc bố trí 02 ngƣời, trong đó: 01 ngƣời phụ trách lĩnh
vực hộ tịch, chứng thực; 01 ngƣời phụ trách công tác tuyên truyền phổ biến giáo
dục pháp luật, kiểm tra ra soát văn bản quy phạm pháp luật, công tác hòa giải, …;
- Văn hóa - Xã hội, đƣợc bố trí 02 ngƣời, trong đó: 01 ngƣời phụ trách công
tác Lao động - Thƣơng binh và Xã hội; 01 ngƣời phụ trách công tác Văn hóa Thông tin và Truyền thông.
c) Trƣờng hợp bố trí 01 Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã thì đƣợc
phép tăng thêm 01 biên chế công chức thuộc các chức danh tại điểm b nêu trên.
2.3. Đối với đơn vị hành chính cấp xã loại III.
a) Cán bộ: Có 11 chức danh đƣợc bố trí tối đa 10 ngƣời, gồm:
- Bí thƣ Đảng ủy;
- Phó Bí thƣ Thƣờng trực Đảng ủy;
- Chủ tịch Hội đồng nhân dân (do Bí thƣ hoặc Phó Bí thƣ Thƣờng trực Đảng
ủy kiêm nhiệm);
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- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân;
- Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân;
- Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Bí thƣ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng với đơn vị hành chính cấp xã có
hoạt động về lĩnh vực nông, lâm, ngƣ nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam).
b) Công chức: Có 06 chức danh đƣợc bố trí tối đa 08 ngƣời, gồm:
- Chỉ huy trƣởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã;
- Văn phòng - Thống kê, đƣợc bố trí 02 ngƣời, trong đó: 01 ngƣời phụ trách
công tác Thống kê, Thủ quỹ, Văn thƣ - Lƣu trữ và Văn phòng Đảng ủy; 01 ngƣời
phụ trách công tác Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, công tác
Nội vụ (cải cách hành chính, hồ sơ, chế độ chính sách cán bộ, thi đua, khen
thƣởng, kỷ luật, xây dựng chính quyền);
- Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trƣờng (đối với xã) hoặc Địa
chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trƣờng (đối với phƣờng, thị trấn), đƣợc bố trí 01
ngƣời;
- Tài chính - Kế toán, đƣợc bố trí 01 ngƣời;
- Tƣ pháp - Hộ tịch, đƣợc bố trí 01 ngƣời;
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- Văn hóa - Xã hội, đƣợc bố trí 02 ngƣời, trong đó: 01 ngƣời phụ trách công
tác Lao động - Thƣơng binh và Xã hội; 01 ngƣời phụ trách công tác Văn hóaThông tin và Truyền thông.
2.4. Trƣờng hợp xã, phƣờng, thị trấn không có tổ chức Hội Nông dân Việt
Nam thì đƣợc phép tăng thêm 01 biên chế công chức thuộc các chức danh quy
định tại điểm b điểm 2.1, 2.2, 2.3 khoản 2 Điều này.
2.5. Nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã thực hiện theo quy
định tại Điều 2 Thông tƣ số 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ và các nhiệm vụ
quy định tại các điểm trên.
Điều 3. Kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh.
1. Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm đƣợc 01 ngƣời
trong số lƣợng quy định tối đa tại khoản 1, Điều 1 Quyết định này, kể từ ngày đƣợc
cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì đƣợc hƣởng phụ cấp kiêm nhiệm
bằng 50% mức lƣơng (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức
danh kiêm nhiệm. Trƣờng hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh (kể cả trƣờng hợp Bí
thƣ cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thƣ cấp ủy đồng thời là Chủ
tịch Hội đồng nhân dân) cũng chỉ đƣợc hƣởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm.
2. Chỉ bố trí cán bộ cấp xã kiêm nhiệm chức danh công chức cấp xã khi cán
bộ cấp xã đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh công chức cấp xã quy
định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và Thông tƣ số 13/2019/TT-BNV ngày 06
tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ.
3. Mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ cấp xã đủ điều kiện hƣởng phụ cấp
kiêm nhiệm quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP đã đƣợc sửa
đổi bổ sung tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP nhƣ sau:
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a) Cán bộ cấp xã đang xếp lƣơng theo bảng lƣơng chức vụ mà kiêm nhiệm

chức vụ cán bộ cấp xã thì đƣợc hƣởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lƣơng
bậc 1 của chức vụ kiêm nhiệm;
b) Cán bộ cấp xã đang xếp lƣơng nhƣ công chức hành chính và hƣởng phụ
cấp chức vụ lãnh đạo mà kiêm nhiệm chức vụ cán bộ cấp xã thì đƣợc hƣởng phụ
cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lƣơng bậc 1 của ngạch công chức hành chính đang
xếp cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ kiêm nhiệm;
c) Cán bộ cấp xã mà kiêm nhiệm chức danh công chức cấp xã thì đƣợc
hƣởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lƣơng bậc 1 của ngạch công chức hành
chính đang xếp của cán bộ cấp xã đƣợc bố trí kiêm nhiệm.
4. Cán bộ, công chức cấp xã đƣợc kiêm nhiệm chức danh ngƣời hoạt động
không chuyên trách ở cấp xã thì đƣợc hƣởng phụ cấp kiêm nhiệm. Mức phụ cấp
kiêm nhiệm chức danh ngƣời hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy
địnhcủa Hội đồng nhân dân tỉnh.
5. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hƣởng chế độ
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 9 năm
2020 và bãi bỏ các Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 05/01/2017, Quyết định số
1637/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình sửa đổi, bổ
sung một số điều của Quyết định số 05/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa
Bình.
Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài
chính; Thủ trƣởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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Bùi Văn Khánh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HÒA BÌNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––

–––––––––––––––––––––––

Số: 16/2020/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 03 tháng 9 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
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Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý
Cao Phong cho sản phẩm cam quả ban hành kèm theo Quyết định số
27/2015/QĐ-UBND, ngày 24/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
––––––––––––––––
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, ngày
19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, ngày
22/6/2015;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11, ngày 29/11/2005; Luật số
36/2009/QH12, ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí
tuệ số 50/2005/QH11; Luật số 42/2019/QH14, ngày 14/6/2019 sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ;
Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP, ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu
công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 122/2010/NĐ-CP, ngày 31/12/2010 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP, ngày 22/9/2006 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí
tuệ về sở hữu công nghiệp”;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số
36/TTr-SKHCN, ngày 28 tháng 8 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
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Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và sử dụng chỉ
dẫn địa lý Cao Phong cho sản phẩm cam quả ban hành kèm theo Quyết định số
27/2015/QĐ-UBND, ngày 24/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.
1. Điều 1 đƣợc sửa đổi nhƣ sau:
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý Cao Phong cho
sản phẩm cam quả có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý của huyện Cao Phong,
tỉnh Hòa Bình, có danh tiếng, chất lƣợng đặc thù do điều kiện tự nhiên và bí quyết
sản xuất của ngƣời dân quyết định, đƣợc quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký
Chỉ dẫn địa lý số 00046 đƣợc cấp theo Quyết định số 3947/QĐ-SHTT, ngày
05/11/2014 của Cục Sở hữu trí tuệ và các văn bản liên quan.
Những nội dung về quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý không nêu trong quy
định này thì căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên
quan thực hiện.”
2. Khoản 1 Điều 3 đƣợc sửa đổi nhƣ sau:
“1. Quản lý Chỉ dẫn địa lý Cao Phong: Là việc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa
Bình thực hiện quyền sở hữu của Nhà nƣớc đối với chỉ dẫn địa lý Cao Phong cho
sản phẩm cam quả (sau đây viết tắt là Chỉ dẫn địa lý Cao Phong) theo quy định tại
Điều 19 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP, ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định
chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công
nghiệp và các khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị định số
122/2010/NĐ-CP, ngày 31/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP, ngày 22/9/2006 của Chính phủ hƣớng dẫn thi
hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.”
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 nhƣ sau:
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“Điều 4. Quyền quản lý chỉ dẫn địa lý Cao Phong và Hệ thống kiểm soát
chỉ dẫn địa lý Cao Phong
1. Quyền quản lý chỉ dẫn địa lý Cao Phong
a) Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình có quyền quản lý chỉ dẫn địa lý Cao
Phong gồm các quyền tài sản và quyền tự bảo vệ đƣợc quy định tại Điều 123, Điều
198 của Luật Sở hữu trí tuệ và khoản 10 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2019.
b) Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình giao Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong
thực hiện công tác quản lý chỉ dẫn địa lý Cao Phong theo quy định tại khoản 4
Điều 121 của Luật Sở hữu trí tuệ.
c) Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình giao cho Hội sản xuất và Kinh doanh
Cam huyện Cao Phong tổ chức đánh giá, thẩm định các điều kiện sử dụng chỉ dẫn
địa lý Cao Phong làm cơ sở đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong quyết định
việc Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho các tổ chức, cá nhân
theo quy định.
2. Hệ thống kiểm soát chỉ dẫn địa lý Cao Phong
Chỉ dẫn địa lý Cao Phong đƣợc quản lý thông qua hệ thống kiểm soát đƣợc
tổ chức ở 2 mức độ, nhƣ sau:
a) Kiểm soát nội bộ: là việc kiểm soát của tổ chức tập thể đối với các thành
viên và những tổ chức, cá nhân không phải là thành viên nhƣng ký hợp đồng dịch
vụ với tổ chức tập thể.
Căn cứ vào kế hoạch kiểm soát và hoạt động kiểm soát cơ sở, tổ chức tập thể
triển khai hoạt động kiểm soát nội bộ theo quy định.
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Kinh phí cho hoạt động kiểm soát nội bộ do tổ chức tập thể tự chịu trách
nhiệm trên cơ sở thống nhất việc thu kinh phí kiểm soát của các thành viên và từ
dịch vụ kiểm soát cho các tổ chức, cá nhân bên ngoài.
Việc quản lý các hoạt động Kiểm soát nội bộ chỉ dẫn địa lý nhằm đảm bảo
chất lƣợng sản phẩm Cam và các hoạt động sử dụng, khai thác và phát triển chỉ
dẫn địa lý của các tổ chức tập thể tại huyện Cao Phong do Hội sản xuất và Kinh
doanh cam huyện Cao Phong đảm nhiệm.
b) Kiểm soát bên ngoài: Là việc Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong chủ trì,
chỉ đạo Ban Kiểm soát Chỉ dẫn địa lý Cao Phong phối hợp với các cơ quan, tổ
chức liên quan tiến hành kiểm tra việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của các tổ chức,
cá nhân đƣợc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Cao Phong trong
hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm cam.
Các cơ quan, tổ chức tham gia phối hợp thực hiện hoạt động Kiểm soát bên
ngoài bao gồm các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Công thƣơng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
thuộc huyện Cao Phong.”
4. Điểm d khoản 6 Điều 9 đƣợc sửa đổi nhƣ sau:
“d) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện Cao
Phong. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật và Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong về
kết quả trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, đánh giá sản phẩm cam mang chỉ dẫn
địa lý Cao Phong.”
5. Điều 17 đƣợc sửa đổi nhƣ sau:
“Điều 17. Sở Khoa học và Công nghệ
1. Có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà
nƣớc đối với chỉ dẫn địa lý Cao Phong theo quy định của pháp luật.
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2. Đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý những hành vi xâm

phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý Cam Cao Phong.
3. Phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong và các cơ quan liên quan
tham mƣu Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình: Xây dựng, ban hành các quy định bổ
sung về quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Cao Phong; Xây dựng và triển khai các
chƣơng trình, kế hoạch phát triển, quảng bá chỉ dẫn địa lý Cao Phong.”
6. Điều 18 đƣợc sửa đổi nhƣ sau:
“Điều 18. Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong
1. Chủ trì, tham mƣu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình xây dựng, ban hành
các quy định liên quan đến quản lý, sử dụng và phát triển chỉ dẫn địa lý Cao Phong.
2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng và triển
khai các chƣơng trình, kế hoạch phát triển, quảng bá chỉ dẫn địa lý Cao Phong.
3. Chủ trì hoạt động Kiểm soát bên ngoài để kiểm tra việc thực hiện quyền,
nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân đƣợc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ
dẫn địa lý Cao Phong trong hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm cam.
4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện, xử lý
những hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý Cao
Phong theo thẩm quyền.
5. Quyết định việc cho phép những tổ chức, cá nhân đủ điều kiện sử dụng
chỉ dẫn địa lý Cao Phong trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cam quả thông qua
việc tổ chức cấp, cấp lại, sửa đổi gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng
chỉ dẫn địa lý Cao Phong cho tổ chức, cá nhân đó; Quản lý logo, tem, nhãn hàng
hóa và chất lƣợng sản phẩm Cam mang Chỉ dẫn địa lý Cao Phong;
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6. Chủ trì hƣớng dẫn, tuyên truyền việc thực hiện các quy định quản lý và sử
dụng chỉ dẫn địa lý để đảm bảo các đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý Cao
Phong.
7. Thành lập Ban Kiểm soát chỉ dẫn địa lý Cao Phong theo quy định tại Điều
9 Quy định này.
8. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ 1 năm một lần và khi có yêu cầu về
hoạt động quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Cao Phong.”
7. Khoản 4 điều 20 đƣợc sửa đổi nhƣ sau:
“3. Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong và các cơ quan liên
quan trong công tác quản lý chỉ dẫn địa lý Cao Phong.”
8. Điều 21 đƣợc sửa đổi nhƣ sau:
“Điều 21. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1. Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và tổ chức các tuyến du lịch đến vùng địa
lý có sản phẩm Cam đƣợc bảo hộ chỉ dẫn địa lý nhằm giới thiệu, quảng bá sản
phẩm tới khách du lịch.
2. Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong xây dựng và triển khai
kế hoạch quảng bá, giới thiệu sản phẩm cam gắn chỉ dẫn địa lý Cao Phong đến du
khách trong các hoạt động văn hóa, du lịch, góp phần xây dựng, quản lý và phát
triển thƣơng hiệu cho sản phẩm Cam của huyện Cao Phong.
3. Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong và các cơ quan liên quan
trong công tác quản lý chỉ dẫn địa lý Cao Phong.”
9. Bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 22 nhƣ sau:
“1. Quyền hạn
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... e) Đƣợc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, ban hành và sửa đổi bổ sung
các quy định liên quan đến quản lý, sử dụng và phát triển chỉ dẫn địa lý Cao
Phong.
2. Trách nhiệm
... i) Hội sản xuất và kinh doanh cam huyện Cao Phong thực hiện tổ chức
đánh giá, thẩm định các điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý Cao Phong làm cơ sở đề
nghị Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong quyết định việc Cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.”
10. Bổ sung Điều 23 nhƣ sau:
“Điều 23. Kinh phí quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Cao Phong
... 3. Kinh phí phục vụ hoạt động thẩm định hồ sơ đăng ký sử dụng, hoạt
động kiểm soát chỉ dẫn địa lý Cao Phong và các hoạt động có liên quan đƣợc sử
dụng từ nguồn ngân sách nhà nƣớc cấp cho Hội sản xuất và Kinh doanh Cam
huyện Cao Phong theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong và từ
nguồn kinh phí đóng góp của các tổ chức, cá nhân sử dụng chỉ dẫn địa lý.”
Điều 2.
1. Bãi bỏ Chƣơng III SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ gồm các Điều: Điều
10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 16.
2. Bãi bỏ các Khoản: Khoản 3 Điều 19; khoản 3 Điều 20.
3. Bãi bỏ các phụ lục gồm: Phụ lục I; Phụ lục II; Phụ lục III; Phụ lục IV; Phụ
lục V; Phụ lục VI.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 9 năm
2020.
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Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ
trƣởng các Ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ
chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

PHẦN II: VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1796/QĐ-UBND

Hoà Bình, ngày 07 tháng 8 năm 2020
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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung
trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá,
Thể thao và Du lịch 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 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 tháng 10 năm 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 2091/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn
hoá, Thể thao và Du lịch;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số
95/TTr-SVHTTDL ngày 04/8/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 05 thủ tục hành chính
(TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình.
(Có phụ lục chi tiết kèm theo)
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Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của TTHC tại Quyết định này đƣợc công
khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: csdl.dichvucong.gov.vn); Cổng Dịch vụ
công của tỉnh (địa chỉ: dichvucong.hoabinh.gov.vn); Trang Thông tin điện tử của Văn
phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh (địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn).
Điều 2. Các TTHC công bố tại Quyết định này đƣợc tiếp nhận, trả kết quả tại
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kể từ ngày ký.
- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và cơ quan liên quan, căn cứ
TTHC tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền tiếp
nhận, giải quyết trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian trƣớc ngày
15/8/2020.
+ Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải đầy đủ nội
dung các TTHC 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.
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: Văn hóa,
Thể thao và Du lịch, 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
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƢỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1796/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)
––––––––––––
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
- Sửa đổi, bổ sung 05 TTHC lĩnh vực Du lịch (số thứ tự 108; 115; 116; 117; 118 công bố tại Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày
06/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình).
Số
TT

1

Tên TTHC/Mã TTHC

Thủ tục cấp thẻ hƣớng dẫn viên
du lịch tại điểm

Phí, lệ phí (nếu
có)

Trung tâm Phục vụ
Hành chính công
tỉnh Hòa Bình

200.000 đồng

15 ngày
làm việc

Trung tâm Phục vụ
Hành chính công
tỉnh Hòa Bình

650.000 đồng

Thủ tục cấp thẻ hƣớng dẫn viên 15 ngày Trung tâm Phục vụ
du lịch nội địa
làm việc Hành chính công

650.000 đồng

Thủ tục cấp thẻ hƣớng dẫn viên
du lịch quốc tế
1.004628.000.00.00.H28

3

Địa điểm thực
hiện

10 ngày
làm việc

1.001440.000.00.00.H28

2

Thời
hạn giải
quyết

Tên VBQPPL quy định nội
dung sửa đổi, bổ sung TTHC
Thông
tƣ
số
13/2019/TTBVHTTDL ngày
25 tháng 11 năm 2019 sửa đổi,
bổ sung một số điều của Thông
tƣ số 06/2017/TT-BVHTTDL
ngày 15 tháng 12 năm 2017
của Bộ trƣởng Bộ Văn hóa,
TT&DL quy định chi tiết một
số điều của Luật Du lịch.
Thông

tƣ

số

28

4

5
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1.004623.000.00.00.H28

tỉnh Hòa Bình

13/2019/TTBVHTTDL

Thủ tục cấp đổi thẻ hƣớng dẫn
viên du lịch quốc tế, thẻ hƣớng 10 ngày
dẫn viên du lịch nội địa
làm việc
1.001432.000.00.00.H28

Trung tâm Phục vụ
Hành chính công
tỉnh Hòa Bình

25/11/2019 sửa đổi, bổ sung

Thủ tục cấp lại thẻ hƣớng dẫn
viên du lịch
1.004614.000.00.00.H28

10 ngày
làm việc

650.000 đồng

ngày

một số điều của Thông tƣ số
06/2017/TT-BVHTTDL ngày

- 650.000 đồng/thẻ
hƣớng dẫn viên du
lịch quốc tế hoặc
Trung tâm Phục vụ thẻ hƣớng dẫn viên
Hành chính công du lịch nội địa
tỉnh Hòa Bình
- 200.000 đồng/thẻ
hƣớng dẫn viên du
lịch tại điểm

15 tháng 12 năm 2017 của Bộ
trƣởng Bộ Văn hóa, TT&DL
quy định chi tiết một số điều
của Luật Du lịch.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH
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PHẦN II.
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1796/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2020
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)
1. Thủ tục cấp thẻ hƣớng dẫn viên du lịch tại điểm
* Trình tự thực hiện:
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kỳ hằng năm công bố kế hoạch tổ chức
kiểm tra nghiệp vụ hƣớng dẫn du lịch tại điểm;
- Ngƣời đề nghị cấp thẻ hƣớng dẫn viên du lịch tại điểm nộp hồ sơ đến Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức kiểm tra và cấp thẻ hƣớng dẫn
viên du lịch tại điểm đối với ngƣời đã đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ trong thời
hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra.
* Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua đƣờng bƣu điện đến Trung
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình (Đường Trần Hưng Đạo, thành phố
Hòa Bình).
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ*:
(1) Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm (Phụ lục II ban
hành
kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019);
(2) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cƣ trú;
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(3) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm
quyền
cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
(4) 02 ảnh chân dung màu cỡ 3 cm x 4 cm.
- Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra.
* Đối tƣợng thực hiện TTHC: Cá nhân.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thẻ hƣớng dẫn viên du lịch tại điểm.
* Phí, lệ phí: 200.000 đồng/thẻ (Thông tƣ số 33/2018/TT-BTC ngày 30
tháng 3 năm 2018 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính).
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:*
Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm (Phụ lục II ban hành
kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
(1) Có quốc tịch Việt Nam, thƣờng trú tại Việt Nam;
(2) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
(3) Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy;
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(4) Đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ hƣớng dẫn du lịch tại điểm do Sở Du
lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.
* Căn cứ pháp lý của TTHC*:
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ
ngày 01 tháng 01 năm 2018.
- Thông tƣ số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ
trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật
Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.
- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 sửa đổi,
bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12
năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một
số điều của Luật Du lịch.
- Thông tƣ số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trƣởng
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp
Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ
hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hƣớng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép
đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nƣớc ngoài tại Việt Nam.
Có hiệu lực từ ngày 14 tháng 5 năm 2018.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………, ngày.…tháng … năm ......
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp thẻ hƣớng dẫn viên du lịch .....(1).........

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Họ và tên (chữ in hoa): ........................................................................................
- Ngày sinh: ............./................./............... - Giới tính:  Nam  Nữ
- Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cƣớc công dân: .........................................
- Nơi cấp:.................................................... - Ngày cấp: .......................................
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:..........................................................................
- Trình độ ngoại ngữ (đối với người đề nghị cấp thẻ HDV du lịch quốc tế):
................................................................................................................................
- Địa chỉ liên lạc: ....................................................................................................
- Điện thoại: ............................................. - Email:..............................................
Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố........
thẩm định và cấp thẻ hƣớng dẫn viên du lịch .....(1)...... cho tôi.
Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội
dung hồ sơ đề nghị cấp thẻ hƣớng dẫn viên du lịch./.

NGƢỜI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ
(Ký và ghi rõ họ tên)
Hướng dẫn ghi:
(1) Quốc tế, nội địa hoặc tại điểm.
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2. Thủ tục cấp thẻ hƣớng dẫn viên du lịch quốc tế
* Trình tự thực hiện:
- Ngƣời đề nghị cấp thẻ hƣớng dẫn viên du lịch quốc tế nộp hồ sơ đến Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ, Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp thẻ hƣớng dẫn viên du lịch quốc tế cho ngƣời
đề nghị; trƣờng hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
* Cách thức thực hiện:
Gửi trực tiếp hoặc qua đƣờng bƣu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Hòa Bình (Đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình).
* Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ*:
(1) Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế (Phụ lục II ban hành
kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019);
(2) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cƣ trú;
(3) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm
quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
(4) Giấy tờ chứng minh điều kiện về trình độ nghiệp vụ:
Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành
hƣớng dẫn du lịch; hoặc bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên
chuyên ngành khác và bản sao có chứng thực chứng chỉ nghiệp vụ hƣớng dẫn du
lịch quốc tế;
(5) Giấy tờ chứng minh điều kiện về trình độ ngoại ngữ:
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Bản sao có chứng thực* một trong các giấy tờ sau :
- Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành ngoại ngữ;
- Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên theo chƣơng trình đào tạo bằng tiếng
nƣớc ngoài;
- Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ở nƣớc ngoài;
- Chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận ngoại ngữ bậc 4 trở lên Khung năng lực
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc B2 trở lên Khung tham chiếu trình độ
ngoại ngữ chung Châu Âu, còn thời hạn hoặc đƣợc cấp trong vòng 05 năm đối
với chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận ngoại ngữ không quy định thời hạn, do tổ
chức, cơ quan có thẩm quyền cấp đạt mức yêu cầu theo quy định tại Phụ lục I
Thông tƣ số Thông tƣ số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019.
Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận do cơ sở đào tạo nƣớc ngoài cấp phải
đƣợc công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động –
Thƣơng binh và Xã hội*.
(6) 02 ảnh chân dung màu cỡ 3 cm x 4 cm.
- Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ.
* Đối tƣợng thực hiện TTHC: Cá nhân.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thẻ hƣớng dẫn viên du lịch quốc tế.
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* Phí, lệ phí: 650.000 đồng/thẻ (Thông tƣ số 33/2018/TT-BTC ngày 30
tháng 3 năm 2018 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính) .
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:*
Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm (Phụ lục II ban hành
kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
(1) Có quốc tịch Việt Nam, thƣờng trú tại Việt Nam;
(2) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
(3) Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy;
(4) Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hƣớng dẫn du lịch; trƣờng hợp
tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ
hƣớng dẫn du lịch quốc tế;
(5) Sử dụng thành thạo ngoại ngữ đăng ký hành nghề: đáp ứng một trong các
tiêu chuẩn sau:
- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành ngoại ngữ;
- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên theo chƣơng trình đào tạo bằng tiếng
nƣớc ngoài;
- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ở nƣớc ngoài theo chƣơng trình đào
tạo bằng ngôn ngữ chính thức của nƣớc sở tại. Trƣờng hợp đƣợc đào tạo bằng
ngôn ngữ khác với ngôn ngữ chính thức của nƣớc sở tại, cần bổ sung giấy tờ
chứng minh ngôn ngữ đƣợc sử dụng để đào tạo;
- Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc
dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ đạt mức yêu cầu theo quy định
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tại Phụ lục I Thông tƣ số 13/2019/TT-BVHTTDL của Bộ trƣởng Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch còn thời hạn, do tổ chức, cơ quan có thẩm quyền cấp.
* Căn cứ pháp lý của TTHC*:
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ
ngày 01 tháng 01 năm 2018.
- Thông tƣ số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ
trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật
Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.
- Thông tƣ số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trƣởng
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp
Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ
hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hƣớng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép
đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nƣớc ngoài tại Việt Nam.
Có hiệu lực từ ngày 14 tháng 5 năm 2018.
- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 sửa đổi bổ
sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm
2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số
điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 1 năm 2020.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………, ngày.…tháng … năm ......
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp thẻ hƣớng dẫn viên du lịch .....(1).........
Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Họ và tên (chữ in hoa): .......................................................................................
- Ngày sinh: ............./................./............... - Giới tính:  Nam  Nữ
- Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cƣớc công dân: .........................................
- Nơi cấp:.................................................... - Ngày cấp: .......................................
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:..........................................................................
- Trình độ ngoại ngữ (đối với người đề nghị cấp thẻ HDV du lịch quốc tế):
................................................................................................................................
- Địa chỉ liên lạc: ....................................................................................................
- Điện thoại: ............................................. - Email:..............................................
Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố........
thẩm định và cấp thẻ hƣớng dẫn viên du lịch .....(1)...... cho tôi.
Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội
dung hồ sơ đề nghị cấp thẻ hƣớng dẫn viên du lịch./.

NGƢỜI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ
(Ký và ghi rõ họ tên)
Hướng dẫn ghi:
(1) Quốc tế, nội địa hoặc tại điểm.
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3. Thủ tục cấp thẻ hƣớng dẫn viên du lịch nội địa
* Trình tự thực hiện:
- Ngƣời đề nghị cấp thẻ hƣớng dẫn viên du lịch nội địa nộp hồ sơ đến Sở

Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ, Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp thẻ hƣớng dẫn viên du lịch nội địa cho ngƣời đề
nghị; trƣờng hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
* Cách thức thực hiện:
Gửi trực tiếp hoặc qua đƣờng bƣu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Hòa Bình (Đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình).
* Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ*:
(1) Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa (Phụ lục II ban hành
kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019);
(2) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cƣ trú;
(3) Giấy tờ chứng minh điều kiện về trình độ nghiệp vụ:Bản sao có chứng
thực bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hƣớng dẫn du lịch; hoặc bản
sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác và bản
sao có chứng thực chứng chỉ nghiệp vụ hƣớng dẫn du lịch nội địa;
(4) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm
quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
(5) 02 ảnh chân dung màu cỡ 3 cm x 4 cm.
- Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ).
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* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ.
* Đối tƣợng thực hiện TTHC: Cá nhân.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thẻ hƣớng dẫn viên du lịch nội địa.
* Phí, lệ phí: 650.000 đồng/thẻ (Thông tƣ số 33/2018/TT-BTC ngày 30
tháng 3 năm 2018 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính) .
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai*:
Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa (Phụ lục II ban hành
kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
(1) Có quốc tịch Việt Nam, thƣờng trú tại Việt Nam;
(2) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
(3) Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy;
(4) Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hƣớng dẫn du lịch; trƣờng
hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ
hƣớng dẫn du lịch nội địa.
* Căn cứ pháp lý của TTHC*:
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ
ngày 01 tháng 01 năm 2018.
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- Thông tƣ số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ

trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật
Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.
- Thông tƣ số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trƣởng
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp
Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ
hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hƣớng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép
đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nƣớc ngoài tại Việt Nam.
Có hiệu lực từ ngày 14 tháng 5 năm 2018.
- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 sửa đổi bổ
sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm
2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số
điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 1 năm 2020*.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………, ngày.…tháng … năm ......
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp thẻ hƣớng dẫn viên du lịch .....(1).........
Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kính gửi: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa,
Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố.....
- Họ và tên (chữ in hoa): ........................................................................................
- Ngày sinh: ............./................./............... - Giới tính:  Nam  Nữ
- Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cƣớc công dân: .........................................
- Nơi cấp:.................................................... - Ngày cấp: .......................................
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:..........................................................................
- Trình độ ngoại ngữ (đối với người đề nghị cấp thẻ HDV du lịch quốc tế):
................................................................................................................................
- Địa chỉ liên lạc: ....................................................................................................
- Điện thoại: ............................................. - Email:..............................................
Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố........
thẩm định và cấp thẻ hƣớng dẫn viên du lịch .....(1)...... cho tôi.
Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội
dung hồ sơ đề nghị cấp thẻ hƣớng dẫn viên du lịch./.
NGƢỜI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ
(Ký và ghi rõ họ tên)
Hướng dẫn ghi:
(1) Quốc tế, nội địa hoặc tại điểm.
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4. Thủ tục cấp đổi thẻ hƣớng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hƣớng dẫn
viên du lịch nội địa
* Trình tự thực hiện:
- Hƣớng dẫn viên du lịch quốc tế, hƣớng dẫn viên du lịch nội địa nộp hồ sơ
đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi thẻ hết hạn sử dụng*;
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc* kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ, Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp đổi thẻ hƣớng dẫn viên du lịch
cho ngƣời đề nghị; trƣờng hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
* Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua đƣờng bƣu điện đến Trung
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình (Đường Trần Hưng Đạo, thành phố
Hòa Bình).
* Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ*:
(1) Đơn đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch (Phụ lục III ban hành
kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019) ;
(2) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cƣ trú;
(3) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm
quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
(4) 02 ảnh chân dung màu cỡ 3 cm x 4 cm.
(5) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đã qua khóa cập nhật kiến thức
cho hƣớng dẫn viên du lịch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa,
Thông tin, Thể thao và Du lịch cấp;
(6) Thẻ hƣớng dẫn viên du lịch đã đƣợc cấp.
- Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc* kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ.
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* Đối tƣợng thực hiện TTHC: Cá nhân.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thẻ hƣớng dẫn viên du lịch quốc tế/Thẻ
hƣớng dẫn viên du lịch nội địa.
* Phí, lệ phí: 650.000 đồng/thẻ (Thông tƣ số 33/2018/TT-BTC ngày 30
tháng 3 năm 2018 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính) .
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai*:
Đơn đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch (Phụ lục III ban hành kèm
theo Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019)* .
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính*:
Bảo đảm duy trì các điều kiện cấp thẻ:
(1) Có quốc tịch Việt Nam, thƣờng trú tại Việt Nam;
(2) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
(3) Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy;
(4) Hƣớng dẫn viên du lịch nội địa tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành
hƣớng dẫn du lịch; trƣờng hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác
phải có chứng chỉ nghiệp vụ hƣớng dẫn du lịch nội địa. Hƣớng dẫn viên du lịch
quốc tế tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hƣớng dẫn du lịch; trƣờng hợp
tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ
hƣớng dẫn du lịch quốc tế;
(5) Sử dụng thành thạo ngoại ngữ đăng ký hành nghề (đối với hƣớng dẫn
viên du lịch quốc tế): đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:
- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành ngoại ngữ;
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- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên theo chƣơng trình đào tạo bằng tiếng
nƣớc ngoài;
- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ở nƣớc ngoài theo chƣơng trình đào
tạo bằng ngôn ngữ chính thức của nƣớc sở tại. Trƣờng hợp đƣợc đào tạo bằng
ngôn ngữ khác với ngôn ngữ chính thức của nƣớc sở tại, cần bổ sung giấy tờ
chứng minh ngôn ngữ đƣợc sử dụng để đào tạo;
- Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6
bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ đạt mức yêu cầu theo quy
định tại Phụ lục I Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch còn thời hạn, do tổ chức, cơ quan có thẩm quyền cấp*.
* Căn cứ pháp lý của TTHC*:
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ
ngày 01 tháng 01 năm 2018.
- Thông tƣ số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ
trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật
Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018..
- Thông tƣ số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trƣởng
BộTài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp
Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ
hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hƣớng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép
đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nƣớc ngoài tại Việt Nam.
Có hiệu lực từ ngày 14 tháng 5 năm 2018.
- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 sửa đổi bổ
sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm
2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số
điều của Luật Du lịch*.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………, ngày.…tháng … năm ......
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
........(1)........ thẻ hƣớng dẫn viên du lịch........(2).........

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
- Họ và tên (chữ in hoa): .......................................................................................
- Ngày sinh: ............./................./................. - Giới tính:  Nam  Nữ
- Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cƣớc công dân: .........................................
- Nơi cấp: ............................... - Ngày cấp: ...........................................................
- Địa chỉ liên lạc: ....................................................................................................
- Điện thoại: ................................................. Email: ..............................................
- Đã đƣợc cấp thẻ hƣớng dẫn viên du lịch:
+ Loại:  Nội địa  Quốc tế  Tại điểm
+ Số thẻ: ................... - Nơi cấp: .................... - Ngày cấp: ...../...../......
- Lý do đề nghị cấp đổi/cấp lại thẻ: .......................................................................
Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố........
thẩm định và .....(1)....... thẻ hƣớng dẫn viên du lịch .....(2)....... cho tôi.
Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội
dung hồ sơ đề nghị cấp đổi/cấp lại thẻ hƣớng dẫn viên du lịch./.
NGƢỜI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ
(Ký và ghi rõ họ tên)
Hướng dẫn ghi:
(1) Cấp đổi (trong các trường hợp quy định tại Điều 62 Luật Du lịch); cấp lại (trong các trường hợp
quy định tại Điều 63 Luật Du lịch);
(2) Quốc tế, nội địa hoặc tại điểm.
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5. Thủ tục cấp lại thẻ hƣớng dẫn viên du lịch
* Trình tự thực hiện:
- Hƣớng dẫn viên du lịch nộp hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ hƣớng dẫn viên du
lịch đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong trƣờng hợp thẻ bị mất, bị hƣ hỏng
hoặc thay đổi thông tin trên thẻ;
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc* kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ, Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp lại thẻ hƣớng dẫn viên du lịch
cho ngƣời đề nghị; trƣờng hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
* Cách thức thực hiện:
Gửi trực tiếp hoặc qua đƣờng bƣu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Hòa Bình (Đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình).
* Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ*:
(1) Đơn đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch (Phụ lục III ban hành
kèmtheo Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019) ;
(2) 02 ảnh chân dung màu cỡ 3 cm x 4 cm;
(3) Bản sao có chứng thực giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi trong
trƣờng hợp cấp lại thẻ do thay đổi thông tin trên thẻ hƣớng dẫn viên du lịch*.
- Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ.
* Đối tƣợng thực hiện TTHC: Cá nhân.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thẻ hƣớng dẫn viên du lịch quốc tế/Thẻ
hƣớng dẫn viên du lịch nội địa/Thẻ hƣớng dẫn viên du lịch tại điểm.
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* Phí, lệ phí:
- 650.000 đồng/thẻ hƣớng dẫn viên du lịch quốc tế hoặc thẻ hƣớng dẫn viên
du lịch nội địa (Thông tƣ số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ
trƣởng Bộ Tài chính) *;
- 200.000 đồng/thẻ hƣớng dẫn viên du lịch tại điểm (Thông tƣ số
33/2018/TTBTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính).
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai*:
Đơn đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch (Phụ lục III ban hành kèm
theo Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính*: Bảo đảm duy trì các
điều kiện cấp thẻ:
(1) Có quốc tịch Việt Nam, thƣờng trú tại Việt Nam;
(2) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
(3) Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy;
(4) Hƣớng dẫn viên du lịch nội địa tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành
hƣớng dẫn du lịch; trƣờng hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác
phải có chứng chỉ nghiệp vụ hƣớng dẫn du lịch nội địa. Hƣớng dẫn viên du lịch
quốc tế tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hƣớng dẫn du lịch; trƣờng hợp
tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ
hƣớng dẫn du lịch quốc tế. Hƣớng dẫn viên du lịch tại điểm đạt yêu cầu kiểm tra
nghiệp vụ hƣớng dẫn du lịch tại điểm do Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch tổ chức/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.
(5) Sử dụng thành thạo ngoại ngữ đăng ký hành nghề (đối với hƣớng dẫn
viên du lịch quốc tế): đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:
- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành ngoại ngữ;
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- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên theo chƣơng trình đào tạo bằng tiếng
nƣớc ngoài;
- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ở nƣớc ngoài theo chƣơng trình đào
tạo bằng ngôn ngữ chính thức của nƣớc sở tại. Trƣờng hợp đƣợc đào tạo bằng
ngôn ngữ khác với ngôn ngữ chính thức của nƣớc sở tại, cần bổ sung giấy tờ
chứng minh ngôn ngữ đƣợc sử dụng để đào tạo;
- Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6
bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ đạt mức yêu cầu theo quy
định tại Phụ lục I Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch còn thời hạn, do tổ chức, cơ quan có thẩm quyền cấp*.
* Căn cứ pháp lý của TTHC*:
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ
ngày 01 tháng 01 năm 2018.
- Thông tƣ số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ
trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật
Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.
- Thông tƣ số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trƣởng
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp
Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ
hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hƣớng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép
đặt chi nhánh, 35 văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nƣớc ngoài tại Việt
Nam. Có hiệu lực từ ngày 14 tháng 5 năm 2018.
- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 sửa đổi bổ
sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm
2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số
điều của Luật Du lịch*.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………, ngày.…tháng … năm ......
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
........(1)........ thẻ hƣớng dẫn viên du lịch........(2).........

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
- Họ và tên (chữ in hoa): ........................................................................................
- Ngày sinh: ............./................/................. - Giới tính:  Nam  Nữ
- Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cƣớc công dân: .........................................
- Nơi cấp: ................................ - Ngày cấp: .........................................................
- Địa chỉ liên lạc: ....................................................................................................
- Điện thoại: ................................................. Email: ..............................................
- Đã đƣợc cấp thẻ hƣớng dẫn viên du lịch:
+ Loại:  Nội địa  Quốc tế  Tại điểm
+ Số thẻ: ................... - Nơi cấp: .................... - Ngày cấp: ...../...../......
- Lý do đề nghị cấp đổi/cấp lại thẻ: .......................................................................
................................................................................................................................
Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố........
thẩm định và .....(1)....... thẻ hƣớng dẫn viên du lịch .....(2)....... cho tôi.
Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội
dung hồ sơ đề nghị cấp đổi/cấp lại thẻ hƣớng dẫn viên du lịch./.
NGƢỜI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ
(Ký và ghi rõ họ tên)
Hướng dẫn ghi:
(1) Cấp đổi (trong các trường hợp quy định tại Điều 62 Luật Du lịch); cấp lại (trong các trường hợp
quy định tại Điều 63 Luật Du lịch);
(2) Quốc tế, nội địa hoặc tại điểm.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1890/QĐ-UBND

Hoà Bình, ngày 17 tháng 8 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi 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 1448/QĐ-BGTVT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ
Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh
vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Giám đốc Giao thông vận tải tại Tờ trình số 171/TTrSGTVT ngày 07/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính
(TTHC) sửa đổi (04 TTHC cấp tỉnh) lĩnh vực Đƣờng bộ, thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình.

CÔNG BÁO/Số 47 + 48/Ngày 15-9-2020

51

(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 24/8/2020.
+ 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
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DANH MỤC TTHC SỬA ĐỔI 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: 1890/QĐ-UBND ngày 17 /8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)
–––––––––––––––
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
- Sửa đổi, bổ sung 04 TTHC lĩnh vực Đường bộ công bố tại Quyết định số 2649/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Chủ tịch
UBND tỉnh (các TTHC số thứ tự 1, 2,3, 4)

ST
T

Tên TTHC/Mã TTHC

1

Chấp thuận xây dựng
công trình thiết yếu
trong phạm vi bảo vệ kết
cấu hạ tầng giao thông
đƣờng bộ của quốc lộ,
đƣờng cao tốc đang khai
thác thuộc phạm vi quản
lý của Bộ Giao thông
vận tải

Thời hạn
giải quyết

07 ngày làm việc kể từ
khi nhận đủ hồ sơ theo
quy định

Địa điểm thực
hiện
Trung
tâm
phục vụ Hành
chính
công
tỉnh Hòa Bình
(đƣờng Trần
Hƣng
Đạo,
thành phố Hòa
Bình, tỉnh Hòa
Bình)

Phí, lệ
phí

Nội dung
sửa đổi

(nếu có)

Không
có

Căn cứ
pháp lý,
thành
phần hồ
sơ, thời
hạn giải
quyết

Tên VBQPPL quy
định nội dung sửa
đổi, bổ sung
Thông
tƣ
số
13/2020/TT-BGTVT
ngày 29 tháng 6 năm
2020 sửa đổi, bổ sung
một số điều của
Thông
tƣ
số
50/2015/TT-BGTVT
ngày 23 tháng 9 năm
2015 của Bộ trƣởng
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2.001921.000.00.00.H28
- Không quá 07 ngày
làm việc kể từ khi nhận
đủ hồ sơ theo quy định.

2

Chấp thuận xây dựng
cùng thời điểm với cấp
giấy phép thi công xây
dựng công trình thiết yếu
trong phạm vi bảo vệ kết
cấu hạ tầng giao thông
đƣờng bộ của quốc lộ,
đƣờng bộ cao tốc đang
khai thác thuộc phạm vi
quản lý của Bộ Giao
thông vận tải
2.001963.000.00.00.H28

- Không quá 4 ngày
làm việc kể từ khi nhận
đủ hồ sơ theo quy định
(không tính thời gian
kiểm tra hiện trƣờng)
đối với chấp thuận xây
dựng cùng thời điểm
với cấp giấy phép thi
công xây dựng công
trình điện từ 35 kV trở
xuống có tổng chiều dài
nhỏ hơn 01 km xây
dựng trong phạm vi bảo
vệ kết cấu hạ tầng giao
thông
đƣờng
bộ.
Trƣờng hợp phải kiểm
tra hiện trƣờng thì thời
hạn chấp thuận xây
dựng cùng thời điểm
với cấp giấy phép thi
công không quá 10
ngày làm việc.

Trung
tâm
phục vụ Hành
chính
công
tỉnh Hòa Bình
(đƣờng Trần
Hƣng
Đạo,
thành phố Hòa
Bình, tỉnh Hòa
Bình)

Không
có

Căn cứ
pháp lý,
thành
phần hồ
sơ, thời
hạn giải
quyết

Bộ Giao thông vận tải
hƣớng dẫn thực hiện
một số điều của Nghị
định số 11/2010/NĐCP ngày 24 tháng 02
năm 2010 của Chính
phủ quy định về quản
lý và bảo vệ kết cấu
hạ tầng giao thông
đƣờng bộ và Thông tƣ
số
35/2017/TTBGTVT ngày 09
tháng 10 năm 2017
của Bộ trƣởng Bộ
Giao thông vận tải sửa
đổi, bổ sung một số
điều của Thông tƣ số
50/2015/TT-BGTVT
ngày 23 tháng 9 năm
2015 của Bộ trƣởng
Bộ Giao thông vận tải
hƣớng dẫn thực hiện
một số điều của Nghị
định số 11/2010/NĐCP ngày 23 tháng 02
năm 2010 của Chính
phủ quy định về quản
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3

Gia hạn chấp thuận xây
dựng công trình thiết
yếu, chấp thuận xây
dựng cùng thời điểm với
cấp giấy phép thi công
xây dựng công trình thiết
yếu trong phạm vi bảo
vệ kết cấu hạ tầng giao
thông đƣờng bộ của
quốc lộ, đƣờng bộ cao
tốc đang khai thác thuộc
phạm vi quản lý của Bộ
Giao thông vận tải
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- Thời gian giải quyết:
Trong 05 ngày làm việc
kể từ khi nhận đƣợc
đơn đề nghị gia hạn;
- Thời gian gia hạn: chỉ
thực hiện việc gia hạn
01 lần với thời gian
không quá 12 tháng.

lý và bảo vệ kết cấu
hạ tầng giao thông
đƣờng bộ
Trung
tâm
phục vụ Hành
chính
công
tỉnh Hòa Bình
(đƣờng Trần
Hƣng
Đạo,
thành phố Hòa
Bình, tỉnh Hòa
Bình)

Không
có

Căn cứ
pháp lý,
thành
phần hồ
sơ, thời
hạn giải
quyết

Không
có

Căn cứ
pháp lý,
thành
phần hồ
sơ, thời
hạn giải
quyết

2.001915.000.00.00.H28

4

Cấp giấy phép thi công
xây dựng công trình thiết
yếu trong phạm vi bảo
vệ kết cấu hạ tầng giao
thông đƣờng bộ của
quốc lộ, đƣờng bộ cao
tốc đang khai thác
2.001919.000.00.00.H28

Không quá 07 ngày làm
việc kể từ khi nhận đủ
hồ sơ theo quy định.

Trung
tâm
phục vụ Hành
chính
công
tỉnh Hòa Bình
(đƣờng Trần
Hƣng
Đạo,
thành phố Hòa
Bình, tỉnh Hòa
Bình)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH
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NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG TTHC ĐƢỢC SỬA ĐỔI TRONG
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: 1890/QĐ-UBND ngày 17/8/2020
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

1. Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết
cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ của quốc lộ, đƣờng cao tốc đang khai thác
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
1.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC:
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị Chấp thuận xây dựng công trình thiết
yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ của quốc lộ,
đƣờng bộ cao tốc đang khai thác đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục
hành chính, cụ thể:
- Bộ Giao thông vận tải chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong
phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông của đƣờng bộ cao tốc, trừ công trình
điện lực có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống.
- Tổng cục Đƣờng bộ Việt Nam chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu
trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ của quốc lộ do Bộ
Giao thông vận tải quản lý đối với các trƣờng hợp:
+ Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình thiết yếu trong
phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ của quốc lộ có tổng chiều
dài lớn hơn 01 km, trừ công trình điện lực có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống;
+ Công trình điện lực có cấp điện áp lớn hơn 35 kV (trừ đƣờng dây tải điện
giao cắt phía trên quốc lộ có cột nằm ngoài phạm vi hành lang an toàn của quốc
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lộ); đƣờng ống cấp, thoát nƣớc có đƣờng kính lớn hơn 200 mm; công trình thủy
lợi, thủy điện, băng tải; đƣờng ống năng lƣợng, hóa chất; công trình xây dựng
cầu, cống cắt ngang qua quốc lộ;
+ Xây dựng công trình thiết yếu liên quan đến phạm vi quản lý của từ hai
cơ quan quản lý quốc lộ trở lên;
+ Xây dựng công trình thiết yếu lắp đặt vào cầu có tổng chiều dài phần kết
cấu nhịp lớn hơn 100 m; xây dựng công trình thiết yếu trong hầm đƣờng bộ.
- Cục Quản lý đƣờng bộ, Sở Giao thông vận tải chấp thuận xây dựng công
trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ của
quốc lộ đƣợc giao quản lý, trừ các trƣờng hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Giao
thông vận tải, Tổng cục Đƣờng bộ Việt Nam;
b) Giải quyết TTHC:
Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. - Đối với trƣờng hợp nộp
trực tiếp: sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận hồ
sơ; nếu không đúng quy định, hƣớng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
- Đối với trƣờng hợp nộp gián tiếp (qua hệ thống bƣu chính hoặc bằng các
hình thức phù hợp khác), cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Trƣờng hợp hồ
sơ chƣa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận
hồ sơ phải có văn bản hƣớng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện.
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính tiến hành thẩm định
hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì có văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu
trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. Trƣờng hợp không
chấp thuận thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính
công, qua hệ thống bƣu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp.
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1.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu

hạ tầng giao thông đƣờng bộ theo mẫu;
- Bản vẽ thiết kế của dự án đầu tƣ, hồ sơ thiết kế công trình thiết yếu (thiết
kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công), báo cáo kinh tế - kỹ thuật bao gồm các
thông tin về vị trí và lý trình công trình đƣờng bộ tại nơi xây dựng công trình thiết
yếu; bản vẽ thể hiện diện tích, kích thƣớc công trình thiết yếu trên mặt bằng công
trình đƣờng bộ và trong phạm vi đất dành cho đƣờng bộ; bản vẽ thể hiện mặt
đứng và khoảng cách theo phƣơng thẳng đứng từ công trình thiết yếu bên trên
hoặc bên dƣới đến bề mặt công trình đƣờng bộ, khoảng cách theo phƣơng ngang
từ cột, tuyến đƣờng dây, đƣờng ống, bộ phận khác của công trình thiết yếu đến
mép ngoài rãnh thoát nƣớc dọc, mép mặt đƣờng xe chạy hoặc mép ngoài cùng
của mặt đƣờng bộ; bộ phận công trình đƣờng bộ phải đào, khoan khi xây dựng
công trình thiết yếu; thiết kế kết cấu và biện pháp thi công hoàn trả công trình
đƣờng bộ trong phạm vi đất dành cho đƣờng bộ bị đào hoặc ảnh hƣởng do thi
công công trình thiết yếu;
- Đối với công trình thiết yếu xây dựng trong phạm vi dải phân cách giữa
của đƣờng bộ, ngoài hồ sơ quy định (đơn đề nghị, bản vẽ nêu trên) phải có thông
tin về khoảng cách theo phƣơng thẳng đứng từ công trình thiết yếu đến bề mặt dải
phân cách giữa, từ công trình thiết yếu đến mép ngoài dải phân cách giữa;
- Công trình thiết yếu lắp đặt vào cầu, hầm hoặc các công trình đƣờng bộ
có kết cấu phức tạp khác ngoài hồ sơ quy định (đơn đề nghị, bản vẽ nêu trên) phải
có báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế.
b) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ.
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1.4. Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
theo quy định.
1.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
1.6. 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.
1.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận xây dựng
công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ.
1.8. Phí, lệ phí: Không có.
1.9. Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính:
- Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu
hạ tầng giao thông đƣờng bộ.
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có.
1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ
trƣởng Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số
11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý
và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ;
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- Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ

trƣởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số
50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông
vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày
23 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ
tầng giao thông đƣờng bộ.
- Thông tƣ số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm
2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của
Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy
định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ và Thông tƣ số
35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày
23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện
một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2010 của
Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ.
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MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG
PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ
(1)
(2)
-------

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/…

…, ngày … tháng … năm 201…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM
VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ
Chấp thuận xây dựng (...3...)
Kính gửi ………………………(4)
- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính
phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ; Nghị
định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tƣ số .../TT-BGTVT ngày .... tháng ... năm 2015 của Bộ trƣởng
Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số
11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý
và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ;
- (...5…)
(….2....) đề nghị đƣợc chấp thuận xây dựng công trình (...6...) trong phạm vi bảo
vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ của (.…7….)
Gửi kèm theo các tài liệu sau:
Hồ sơ thiết kế của (...6...);
Bản sao (...8...) Báo cáo kết quả thẩm tra Hồ sơ thiết kế của (...6...) do (...9...)
thực hiện.
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- (...10...)
(...2...) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bồi
thƣờng khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời,
hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình
thiết yếu đƣợc triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp
thuận.
Địa chỉ liên hệ: …..
Số điện thoại: …..

Nơi nhận:
- Nhƣ trên;
- ……..;
- ……..;
- Lƣu VT.

(…2…)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA
NGƢỜI KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị
(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).
(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu.
(3) Ghi vắn tắt tên công trình, quốc lộ, địa phƣơng; ví dụ “Chấp thuận xây dựng đƣờng ống cấp nƣớc sinh hoạt
trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ của QL5, địa phận tỉnh Hƣng Yên”.
(4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình thiết yếu đƣợc quy định tại Điều 13 Thông tƣ này.
(5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tƣ hoặc phê duyệt đầu tƣ công trình thiết yếu của cấp có thẩm quyền.
(6) Ghi rõ, đầy đủ tên, nhóm dự án của công trình thiết yếu.
(7) Ghi rõ tên quốc lộ, cấp kỹ thuật của đƣờng hiện tại và theo quy hoạch, lý trình, phía bên trái hoặc bên phải
quốc lộ, các vị trí cắt ngang qua quốc lộ (nếu có).
(8) Bản sao có xác nhận của chủ công trình (nếu công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình
đƣờng bộ phức tạp khác).
(9) Tổ chức tƣ vấn (độc lập với tổ chức tƣ vấn lập Hồ sơ thiết kế) đƣợc phép hành nghề trong lĩnh vực công trình
đƣờng bộ.
(10) Các tài liệu khác nếu (...2...) thấy cần thiết./.
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2. Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây
dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
đƣờng bộ của quốc lộ, đƣờng bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản
lý của Bộ Giao thông vận tải
2.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC:
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm
với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết
cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ của quốc lộ, đƣờng bộ cao tốc đang khai thác
đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công của các tuyến quốc lộ, đƣờng cao tốc
đƣợc giao quản lý.
(Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu cùng thời điểm với cấp giấy
phép thi công công trình thiết yếu đối với các trường hợp: sửa chữa công trình
thiết yếu; công trình điện lực có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống xây dựng trong
phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ và đường cao
tốc; công trình đường dây tải điện, thông tin, viễn thông giao cắt phía trên đường
bộ có cột nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ nhưng bảo đảm quy định về
phạm vi bảo vệ trên không, giới hạn khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều
ngang quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, Nghị định số 100/2013/NĐ-CP,
Thông tư 50/2015/TT-BGTVT, Thông tư 35/2017/TT-BGTVT và Thông tư
13/2020/TT-BGTVT).
b) Giải quyết TTHC:
Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.

CÔNG BÁO/Số 47 + 48/Ngày 20-9-2020

64

- Đối với trƣờng hợp nộp trực tiếp: sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu
đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ; nếu không đúng quy định, hƣớng dẫn tổ chức,
cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
- Đối với trƣờng hợp nộp gián tiếp (qua hệ thống bƣu chính hoặc bằng các
hình thức phù hợp khác), cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Trƣờng hợp hồ
sơ chƣa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận
hồ sơ phải có văn bản hƣớng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện.
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính tiến hành thẩm định
hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì có văn bản chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với
cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết
cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. Trƣờng hợp không chấp thuận xây dựng cùng
thời điểm với cấp giấy phép thi công thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
2.2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, qua hệ thống bƣu chính
hoặc bằng các hình thức phù hợp.
2.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công
công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ
theo mẫu;
- 02 (hai) bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công và biện pháp tổ chức thi công đã
đƣợc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (bản chính).
+ Nội dung bản vẽ thiết kế thi công thể hiện quy mô công trình, hạng mục
công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ và
các nội dung quy định:
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(1) Bản vẽ thiết kế của dự án đầu tƣ, hồ sơ thiết kế công trình thiết yếu
(thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công), báo cáo kinh tế - kỹ thuật bao
gồm các thông tin về vị trí và lý trình công trình đƣờng bộ tại nơi xây dựng công
trình thiết yếu; bản vẽ thể hiện diện tích, kích thƣớc công trình thiết yếu trên mặt
bằng công trình đƣờng bộ và trong phạm vi đất dành cho đƣờng bộ; bản vẽ thể
hiện mặt đứng và khoảng cách theo phƣơng thẳng đứng từ công trình thiết yếu
bên trên hoặc bên dƣới đến bề mặt công trình đƣờng bộ, khoảng cách theo
phƣơng ngang từ cột, tuyến đƣờng dây, đƣờng ống, bộ phận khác của công trình
thiết yếu đến mép ngoài rãnh thoát nƣớc dọc, mép mặt đƣờng xe chạy hoặc mép
ngoài cùng của mặt đƣờng bộ; bộ phận công trình đƣờng bộ phải đào, khoan khi
xây dựng công trình thiết yếu; thiết kế kết cấu và biện pháp thi công hoàn trả
công trình đƣờng bộ trong phạm vi đất dành cho đƣờng bộ bị đào hoặc ảnh hƣởng
do thi công công trình thiết yếu;
(2) Đối với công trình thiết yếu xây dựng trong phạm vi dải phân cách giữa
của đƣờng bộ, ngoài hồ sơ quy định tại mục (1) phải có thông tin về khoảng cách
theo phƣơng thẳng đứng từ công trình thiết yếu đến bề mặt dải phân cách giữa, từ
công trình thiết yếu đến mép ngoài dải phân cách giữa;
(3) Công trình thiết yếu lắp đặt vào cầu, hầm hoặc các công trình đƣờng bộ
có kết cấu phức tạp khác ngoài hồ sơ quy định tại mục (1) phải có báo cáo kết quả
thẩm tra thiết kế.
+ Biện pháp tổ chức thi công thể hiện phƣơng án thi công, phƣơng án bảo
đảm an toàn trong thi công xây dựng, an toàn giao thông và tổ chức giao thông.
b) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ.
2.4. Thời hạn giải quyết:
- Không quá 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
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- Không quá 4 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định (không
tính thời gian kiểm tra hiện trƣờng) đối với chấp thuận xây dựng cùng thời điểm
với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình điện từ 35 kV trở xuống có tổng
chiều dài nhỏ hơn 01 km xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
thông đƣờng bộ. Trƣờng hợp phải kiểm tra hiện trƣờng thì thời hạn chấp thuận
xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công không quá 10 ngày làm việc.
2.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC:
Cá nhân, 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:
Văn bản chấp thuận cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công công trình
thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ.
2.8. Phí, lệ phí: Không có.
2.9. Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính:
- Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công
công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ.
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2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Không có.
2.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ
trƣởng Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số
11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý
và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ;
- Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ
trƣởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số
50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông
vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày
23 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ
tầng giao thông đƣờng bộ
- Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị
định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về
quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư số
35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày
23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện
một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2010 của
Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
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MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÙNG THỜI ĐIỂM VỚI
CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO
VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ

(1)

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(2)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------

---------------

Số: …/…

…, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÙNG THỜI ĐIỂM VỚI CẤP
PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO
VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ
Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công (...3...)
Kính gửi: …………………..………(...4...)
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông
vận tải;
Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ
quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02
năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
thông đường bộ;
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Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ
quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 50/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ
Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số
11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý
và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Căn cứ Thông tư số 35/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ
Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TTBGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
(....2....) đề nghị đƣợc chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công
(...5...) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ của (...6...).
Thời gian thi công bắt đầu từ ngày ... tháng .. năm... đến hết ngày .. tháng .. năm...
Xin gửi kèm theo các tài liệu sau:
+ (...7...) (bản chính).
+ (…8…).
(...2...) Đối với thi công công trình thiết yếu: cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo
công trình và không đòi bồi thƣờng khi ngành đƣờng bộ có yêu cầu di chuyển
hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có
liên quan để công trình thiết yếu đƣợc triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu
lực của văn bản chấp thuận xây dựng và cấp phép thi công.
(...2...) Đối với thi công trên đƣờng bộ đang khai thác: cam kết thực hiện đầy đủ
các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn chế ùn
tắc giao thông đến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trƣờng.
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(...2...) cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã đƣợc (...9...) phê duyệt và
tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực hiện các
biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn
giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng, (...2...) chịu
trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
Địa chỉ liên hệ: ……………
Số điện thoại: …………….
(…2…)
Nơi nhận:

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA

- Nhƣ trên;

NGƢỜI KÝ

- …………...;
- Lƣu VT.

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị
(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị
(nếu có).
(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (công trình thiết yếu hoặc thi công
trên đƣờng bộ đang khai thác);
(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị chấp thuận và cấp
phép, quốc lộ, địa phƣơng; ví dụ “Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép
thi công đƣờng ống cấp nƣớc sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
thông đƣờng bộ của QL.39, địa phận tỉnh Hƣng Yên”.
(4) Tên cơ quan chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công;

CÔNG BÁO/Số 47 + 48/Ngày 20-9-2020

71

(5) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị chấp thuận và cấp
phép thi công.
(6) Ghi đầy rõ lý trình, tên quốc lộ, thuộc địa phận tỉnh nào.
(7) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo
an toàn giao thông) đã dƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt
(8) Các tài liệu khác nếu (..2..) thấy cần thiết.
(9) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./.

Ghi chú:
Trên đây là các nội dung chính của mẫu Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy
phép thi công, các tổ chức, cá nhân căn cứ từng công trình cụ thể để điền đầy đủ các thông tin cần thiết
và gửi kèm theo hồ sơ, tài liệu liên quan cho phù hợp./.
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3. Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây
dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết
yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ của quốc lộ,
đƣờng bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông
vận tải
3.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC:
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị Gia hạn chấp thuận xây dựng công
trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công
xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
đƣờng bộ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, cụ thể:
- Bộ Giao thông vận tải chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong
phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông của đƣờng bộ cao tốc, trừ công trình
điện lực có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống.
- Tổng cục Đƣờng bộ Việt Nam chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu
trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ của quốc lộ do Bộ
Giao thông vận tải quản lý đối với các trƣờng hợp:
+ Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình thiết yếu trong
phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ của quốc lộ có tổng chiều
dài lớn hơn 01 km, trừ công trình điện lực có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống;
+ Công trình điện lực có cấp điện áp lớn hơn 35 kV (trừ đƣờng dây tải điện
giao cắt phía trên quốc lộ có cột nằm ngoài phạm vi hành lang an toàn của quốc
lộ); đƣờng ống cấp, thoát nƣớc có đƣờng kính lớn hơn 200 mm; công trình thủy
lợi, thủy điện, băng tải; đƣờng ống năng lƣợng, hóa chất; công trình xây dựng
cầu, cống cắt ngang qua quốc lộ;

CÔNG BÁO/Số 47 + 48/Ngày 20-9-2020

73

+ Xây dựng công trình thiết yếu liên quan đến phạm vi quản lý của từ hai
cơ quan quản lý quốc lộ trở lên;
+ Xây dựng công trình thiết yếu lắp đặt vào cầu có tổng chiều dài phần kết
cấu nhịp lớn hơn 100 m; xây dựng công trình thiết yếu trong hầm đƣờng bộ.
- Cục Quản lý đƣờng bộ, Sở Giao thông vận tải chấp thuận xây dựng công
trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công
xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
đƣờng bộ của các tuyến quốc lộ, đƣờng cao tốc đƣợc giao quản lý nhƣ sau:
+ Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu
hạ tầng giao thông đƣờng bộ của quốc lộ đƣợc giao quản lý, trừ các trƣờng hợp
thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đƣờng bộ Việt Nam;
+ Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu cùng thời điểm với cấp giấy
phép thi công công trình thiết yếu đối với các trƣờng hợp: sửa chữa công trình
thiết yếu; công trình điện lực có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống xây dựng trong
phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ của quốc lộ và đƣờng cao
tốc; công trình đƣờng dây tải điện, thông tin, viễn thông giao cắt phía trên đƣờng
bộ có cột nằm ngoài hành lang an toàn đƣờng bộ nhƣng bảo đảm quy định về
phạm vi bảo vệ trên không, giới hạn khoảng cách an toàn đƣờng bộ theo chiều
ngang quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, Nghị định số 100/2013/NĐCP, Thông tƣ 50/2015/TTBGTVT, Thông tƣ 35/2017/TT-BGTVT và Thông tƣ
13/2020/TT-BGTVT.b) Giải quyết TTHC:
Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.
- Đối với trƣờng hợp nộp trực tiếp: sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu
đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ; nếu không đúng quy định, hƣớng dẫn tổ chức,
cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
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- Đối với trƣờng hợp nộp gián tiếp (qua hệ thống bƣu chính hoặc bằng các
hình thức phù hợp khác), cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Trƣờng hợp hồ
sơ chƣa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận
hồ sơ phải có văn bản hƣớng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện.
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính tiến hành thẩm định
hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì có văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu,
chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công
trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. Trƣờng
hợp không chấp thuận, không chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy
phép thi công thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
3.2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, qua hệ thống bƣu chính
hoặc bằng các hình thức phù hợp.
3.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ
kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ theo mẫu;
b) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ.
3.4. Thời hạn giải quyết:
- Thời gian giải quyết: trong 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đƣợc đơn đề
nghị gia hạn;
- Thời gian gia hạn: chỉ thực hiện việc gia hạn 01 lần với thời gian không
quá 12 tháng.
3.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC:
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Cá nhân, tổ chức.
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 thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải;
d) Cơ quan phối hợp: Không có.
3.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Văn bản gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận cùng
thời điểm với cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ
kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ.
3.8. Phí, lệ phí: Không có.
3.9. Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính:
- Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu
hạ tầng giao thông đƣờng bộ.
3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Không có.
3.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ
trƣởng Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số
11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý
và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ;
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- Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ

trƣởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số
50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông
vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày
23 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ
tầng giao thông đƣờng bộ
- Thông tƣ số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm
2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của
Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy
định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ và Thông tƣ số
35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày
23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện
một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2010 của
Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ.
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MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU
TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ
(1)
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(2)
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------Số: …/…
…, ngày … tháng … năm 201…
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU
TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG
ĐƢỜNG BỘ
Gia hạn xây dựng (...3...)
- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính
phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ; Nghị
định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tƣ số .../TT-BGTVT ngày ... tháng ... năm 2015 của Bộ trƣởng
Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số
11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý
và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ;
- (......5…...)
(...2...) đề nghị đƣợc gia hạn xây dựng công trình, nêu rõ lý do gia hạn.
Gửi kèm theo các tài liệu sau:
- Bản sao chụp Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu;
- (…….6.......)
(...2...) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bồi
thƣờng khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời,
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hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình
thiết yếu đƣợc gia hạn xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp
thuận gia hạn.
Địa chỉ liên hệ: ………..
Số điện thoại: …………

Nơi nhận:
- Nhƣ trên;
- ………....;
- ………....;
- Lƣu VT.

(…2…)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA
NGƢỜI KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị
(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị
(nếu có).
(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết
yếu.
(3) Ghi vắn tắt tên công trình, quốc lộ, địa phƣơng; ví dụ “Gia hạn xây dựng
đƣờng ống cấp nƣớc sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
đƣờng bộ của QL5, địa phận tỉnh Hƣng Yên”.
(4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình, thiết yếu đƣợc quy
định tại Điều 13 Thông tƣ này.
(5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tƣ hoặc phê duyệt đầu tƣ công trình thiết yếu
của cấp có thẩm quyền.
(6) Các tài liệu khác nếu (...2...) thấy cần thiết./.
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4. Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ của quốc lộ, đƣờng bộ cao tốc
đang khai thác
4.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC:
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thi công xây dựng công
trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ của
quốc lộ, đƣờng bộ cao tốc đang khai thác đến Trung tâm Phục vụ Hành chính
công nơi đƣợc giao quản lý quốc lộ, đƣờng cao tốc, đƣờng đầu tƣ xây dựng, vận
hành, khai thác theo hình thức đối tác công tƣ thuộc phạm vi đƣợc giao quản lý.
b) Giải quyết TTHC:
Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.
- Đối với trƣờng hợp nộp trực tiếp: sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu
đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ; nếu không đúng quy định, hƣớng dẫn tổ chức,
cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
- Đối với trƣờng hợp nộp gián tiếp (qua hệ thống bƣu chính hoặc bằng các
hình thức phù hợp khác), cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Trƣờng hợp hồ
sơ chƣa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận
hồ sơ phải có văn bản hƣớng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện.
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính tiến hành thẩm định
hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu. Trƣờng
hợp không cấp giấy phép thi công thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
4.2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp, qua hệ thống bƣu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp.
4.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công công trình theo mẫu;
- 02 (hai) bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công và biện pháp tổ chức thi công đã
đƣợc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (bản chính).
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+ Nội dung bản vẽ thiết kế thi công thể hiện quy mô công trình, hạng mục
công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ và
các nội dung quy định:
(1) Bản vẽ thiết kế của dự án đầu tƣ, hồ sơ thiết kế công trình thiết yếu
(thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công), báo cáo kinh tế - kỹ thuật bao
gồm các thông tin về vị trí và lý trình công trình đƣờng bộ tại nơi xây dựng công
trình thiết yếu; bản vẽ thể hiện diện tích, kích thƣớc công trình thiết yếu trên mặt
bằng công trình đƣờng bộ và trong phạm vi đất dành cho đƣờng bộ; bản vẽ thể
hiện mặt đứng và khoảng cách theo phƣơng thẳng đứng từ công trình thiết yếu
bên trên hoặc bên dƣới đến bề mặt công trình đƣờng bộ, khoảng cách theo
phƣơng ngang từ cột, tuyến đƣờng dây, đƣờng ống, bộ phận khác của công trình
thiết yếu đến mép ngoài rãnh thoát nƣớc dọc, mép mặt đƣờng xe chạy hoặc mép
ngoài cùng của mặt đƣờng bộ; bộ phận công trình đƣờng bộ phải đào, khoan khi
xây dựng công trình thiết yếu; thiết kế kết cấu và biện pháp thi công hoàn trả
công trình đƣờng bộ trong phạm vi đất dành cho đƣờng bộ bị đào hoặc ảnh hƣởng
do thi công công trình thiết yếu;
(2) Đối với công trình thiết yếu xây dựng trong phạm vi dải phân cách giữa
của đƣờng bộ, ngoài hồ sơ quy định tại mục (1) phải có thông tin về khoảng cách
theo phƣơng thẳng đứng từ công trình thiết yếu đến bề mặt dải phân cách giữa, từ
công trình thiết yếu đến mép ngoài dải phân cách giữa;
(3) Công trình thiết yếu lắp đặt vào cầu, hầm hoặc các công trình đƣờng bộ
có kết cấu phức tạp khác ngoài hồ sơ quy định tại mục (1) phải có báo cáo kết quả
thẩm tra thiết kế.
+ Biện pháp tổ chức thi công thể hiện phƣơng án thi công, phƣơng án bảo
đảm an toàn trong thi công xây dựng, an toàn giao thông và tổ chức giao thông.
b) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ.
4.4. Thời hạn giải quyết:
- Thời gian giải quyết: Không quá 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
theo quy định.
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4.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC:
Cá nhân, tổ chức.
4.6. 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.
4.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ
tầng giao thông đƣờng bộ.
4.8. Phí, lệ phí:
Không có.
4.9. Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công công trình.
4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Không có.
4.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ
trƣởng Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số
11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý
và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ;
- Thông tƣ số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ
trƣởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số
50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông
vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày
23 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ
tầng giao thông đƣờng bộ
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- Thông tƣ số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ

sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm
2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của
Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy
định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ và Thông tƣ số
35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày
23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện
một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2010 của
Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ.
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MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

(1)
(2)
------Số: …/…

…, ngày … tháng … năm 201…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH
Cấp phép thi công (...3...)
Kính gửi: ………………………..(...4...)
- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính
phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ; Nghị
định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tƣ số …../TT-BGTVT ngày ... tháng ... năm 2015 của Bộ trƣởng
Bộ Giao thông vận tải hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số
11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý
và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ;
- Căn cứ (...5..);
(....2....) đề nghị đƣợc cấp phép thi công (...6...) tại (...7...) Thời gian thi công bắt
đầu từ ngày ... tháng ... năm ... đến hết ngày ... tháng ... năm ...
Xin gửi kèm theo các tài liệu sau:
+ (...5...) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tƣ).
+ (...8...) (bản chính).
+ (...9...).
(...2...) Đối với thi công công trình thiết yếu: xin cam kết tự di chuyển hoặc cải
tạo công trình và không đòi bồi thƣờng khi ngành đƣờng bộ có yêu cầu di chuyển
hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có

84

CÔNG BÁO/Số 47 + 48/Ngày 20-9-2020

liên quan để công trình thiết yếu đƣợc triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu
lực của Văn bản chấp thuận.
(...2...) Đối với thi công trên đƣờng bộ đang khai thác: xin cam kết thực hiện đầy
đủ các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn chế
ùn tắc giao thông đến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trƣờng.
(...2...) xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã đƣợc (...10...) phê duyệt
và tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực hiện
các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai
nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng, (...2...) chịu
trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
Địa chỉ liên hệ: …………
Số điện thoại: …………..
Nơi nhận:
- Nhƣ trên;
- …………..;
- Lƣu VT.

(…2…)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA
NGƢỜI KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị
(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị
(nếu có).
(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công (công trình thiết
yếu hoặc thi công trên đƣờng bộ đang khai thác);
(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép, quốc
lộ, địa phƣơng; ví dụ “Cấp phép thi công đƣờng ống cấp nƣớc sinh hoạt trong
phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ của QL39, địa phận tỉnh
Hƣng Yên”.
(4) Tên cơ quan cấp phép thi công;
(5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan
quản lý đƣờng bộ có thẩm quyền.
(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi
công.
(7) Ghi đầy rõ lý trình, tên quốc lộ, thuộc địa phận tỉnh nào.
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(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm
bảo an toàn giao thông) đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt
(9) Các tài liệu khác nếu (..2..) thấy cần thiết.
(10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./.
Ghi chú:
Trên đây là các nội dung chính của mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công, các tổ chức, cá nhân căn
cứ từng công trình cụ thể để ghi các nội dung và gửi kèm theo văn bản liên quan cho phù hợp./.

–––––––––––––––––
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH
Số: 1973/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hoà Bình, ngày 24 tháng 8 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng
máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo
thuộc phạm vi quản lý của 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 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13
ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;
Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng
Chính phủ qui định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị;
Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BGD&ĐT ngày 04/10/2019 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị
chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo;
Căn cứ Công văn số 201/HĐND-TH ngày 30/7/2020 của Thường trực Hội
đồng nhân dân tỉnh về việc tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị
chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi tỉnh quản lý;
Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 739/TTr-SGD&ĐT
ngày 30/3/2020; Sở Tài chính tại Công văn số 1289/STC-QLG&CS ngày
12/6/2020,
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành theo Quyết định này tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy
móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi tỉnh quản
lý theo Phụ lục đính kèm.
Điều 2. Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên
dùng quy định tại Điều 1 của Quyết định này, các cơ sở giáo dục và đào tạo thực
hiện việc trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng phù hợp với chức năng, nhiệm
vụ, nhu cầu sử dụng; khả năng cân đối ngân sách và nguồn kinh phí giao bảo đảm
tiết kiệm, hiệu quả.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế danh mục máy móc,
thiết bị chuyên dùng ngành Giáo dục và Đào tạo có giá mua dƣới 500 triệu
đồng/01 đơn vị tài sản ban hành tại Phụ lục I, Mục IX, Quyết định số 2673/QĐUBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài
chính;,Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc nhà nƣớc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trƣởng các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và
Đào tạo trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hinh
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÕA BÌNH
––––––––––
Số: 1980/QĐ-UBND

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––
Hòa Bình, ngày 25 tháng 8 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính đƣợc chuẩn hóa,
thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá, lĩnh vực quản tài viên
và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết
của Sở Tƣ pháp tỉnh Hòa Bình
–––––––––––
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ 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 tháng 10 năm 2017 của
Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 1724/QĐ-BTP, Quyết định số 1725 ngày 10/8/2020
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa,
thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá, quản tài viên và hành nghề quản
lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 927/TTr-STP ngày
19/8/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính
(TTHC) đƣợc chuẩn hóa (08 thủ tục) trong lĩnh vực đấu giá; 05 thủ tục trong lĩnh
vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng
quản lý của Sở Tƣ pháp tỉnh Hòa Bình.
Điều 2. Bãi bỏ 12 thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực Quản tài viên
và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản công bố tại Quyết định số 85/QĐ-UBND
ngày 17/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình; 04 thủ tục hành chính cấp
tỉnh trong lĩnh vực Đấu giá tài sản công bố tại Quyết định số 427/QĐ-UBND
ngày 12/02/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của TTHC tại Quyết định này đƣợc công
khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: csdl.dichvucong.gov.vn); Cổng Dịch
vụ công của tỉnh (địa chỉ: dichvucong.hoabinh.gov.vn), Trang Thông tin điện tử của
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn).
(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)
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 Tƣ pháp
+ 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 05/9/2020.
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+ 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 Dịch vụ công tỉnh, Trang Thông tin điện tử của đơn vị và
niêm yết, công khai TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quy
định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tƣ
pháp, Thông tin và Truyền thông, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

CÔNG BÁO/Số 47 + 48/Ngày 20-9-2020

91

Phần I.
DANH MỤC TTHC ĐƢỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ, QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN
LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT, TIẾP NHẬN CỦA SỞ TƢ PHÁP TỈNH HÕA BÌNH
(Kèm theo Quyết định số: 1980/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)
–––––––––––––––
A. DANH MỤC TTHC CHUẨN HÓA
STT
I

Thời hạn giải
quyết

Tên TTHC/MÃ
tthc

Địa điểm
thực hiện

Phí

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi

Lĩnh vực Đấu giá tài sản
- Luật đấu giá tài sản;

1

Cấp thẻ đấu giá
viên
2001815.000.00.00.
H28

Trong thời hạn 5
ngày làm việc, kể
từ ngày nhận đủ hồ
sơ hợp lệ.

Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công
tỉnh
Hòa Bình.

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;
Không

- Thông tƣ số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017
của Bộ Tƣ pháp quy định về chƣơng trình khung
của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo
nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập
sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực
đấu giá tài sản;
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- Luật đấu giá tài sản;

Cấp lại thẻ đấu giá
viên
2

2001807.000.00.00.
H28

Trong thời hạn 3
ngày làm việc, kể
từ ngày nhận đủ hồ
sơ hợp lệ.

Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công
tỉnh
Hòa Bình.

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;
Không

- Thông tƣ số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017
của Bộ Tƣ pháp quy định về chƣơng trình khung
của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo
nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập
sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực
đấu giá tài sản;
- Luật đấu giá tài sản;

Đăng ký hoạt động
của doanh nghiệp
đấu giá tài sản
3

2001395.000.00.00.
H28

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;
Trong thời hạn 10
ngày làm việc, kể
từ ngày nhận đủ hồ
sơ hợp lệ.

Trung tâm
phục
vụ
1.000.000
hành chính
đồng/hồ sơ
công
tỉnh
Hòa Bình.

- Thông tƣ số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017
của Bộ Tƣ pháp quy định về chƣơng trình khung
của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo
nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập
sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực
đấu giá tài sản;
- Thông tƣ số 106/2017/TT-BTC ngày
06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu,
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm
định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí
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thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của
doanh nghiệp đấu giá tài sản.
- Luật đấu giá tài sản;
- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

4

Thay đổi nội dung
đăng ký hoạt động
của doanh nghiệp
đấu giá tài sản
2001333.000.00.00.
H28

Trong thời hạn 05
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 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017
của Bộ Tƣ pháp quy định về chƣơng trình khung
của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo
500.000 nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập
đồng/hồ sơ sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực
đấu giá tài sản;
- Thông tƣ số 106/2017/TT-BTC ngày
06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu,
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm
định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí
thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của
doanh nghiệp đấu giá tài sản.

5

Cấp lại Giấy đăng
ký hoạt động của
doanh nghiệp đấu
giá tài sản
2001258.000.00.00.

Trong thời hạn 07
ngày làm việc, kể
từ ngày nhận đƣợc
văn bản đề nghị của
Trung tâm tƣ vấn
pháp luật.

Trung tâm
phục
vụ
500.000
hành chính
đồng/hồ sơ
công
tỉnh
Hòa Bình.

- Luật đấu giá tài sản;
- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;
- Thông tƣ số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017
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của Bộ Tƣ pháp quy định về chƣơng trình khung
của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo
nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập
sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực
đấu giá tài sản;

H28

- Thông tƣ số 106/2017/TT-BTC ngày
06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu,
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm
định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí
thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của
doanh nghiệp đấu giá tài sản.
- Luật đấu giá tài sản;

6

Đăng ký hoạt động
của Chi nhánh
doanh nghiệp đấu
giá tài sản
2001247.000.00.00.
H28

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;
Trong thời hạn 07
ngày làm việc, kể
từ ngày nhận đủ hồ
sơ hợp lệ.

Trung tâm
phục
vụ
hành chính
công
tỉnh
Hòa Bình.

Không

- Thông tƣ số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017
của Bộ Tƣ pháp quy định về chƣơng trình khung
của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo
nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập
sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực
đấu giá tài sản;
- Thông tƣ số 106/2017/TT-BTC ngày
06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu,
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm
định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí
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thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của
doanh nghiệp đấu giá tài sản..
- Luật đấu giá tài sản;

7

Phê duyệt đủ điều
kiện thực hiện hình
thức đấu giá trực
tuyến
2001225.000.00.00.
H28

Trong thời hạn 90
ngày làm việc, kể
từ ngày nhận đủ hồ
sơ hợp lệ.

Trung tâm
phục
vụ
hành chính
công
tỉnh
Hòa Bình.

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;
Không

- Thông tƣ số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017
của Bộ Tƣ pháp quy định về chƣơng trình khung
của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo
nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập
sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực
đấu giá tài sản;
- Luật đấu giá tài sản;

8

Đăng ký tham dự
kiểm tra kết quả tập
sự hành nghề đấu
giá
2002139.000.00.00.
H28

Trong thời hạn 10
ngày làm việc, kể
từ ngày nhận đủ hồ
sơ hợp lệ.

Trung tâm
phục
vụ
2.700.000
hành chính
đồng/hồ sơ
công
tỉnh
Hòa Bình.

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;
- Thông tƣ số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017
của Bộ Tƣ pháp quy định về chƣơng trình khung
của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo
nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập
sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực
đấu giá tài sản;
-

Thông

tƣ

số

106/2017/TT-BTC

ngày
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06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu,
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm
định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí
thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của
doanh nghiệp đấu giá tài sản.

II

Lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 2014.

1

Đăng ký hành nghề
quản lý, thanh lý tài
sản với tƣ cách cá
nhân
1002626.000.00.00.
H28

2

Thay đổi thành viên
hợp danh của công
ty hợp danh hoặc
thay đổi chủ doanh
nghiệp tƣ nhân của
doanh nghiệp quản

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành
nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Trong thời hạn 7
ngày làm việc, kể
từ ngày nhận đủ hồ
sơ hợp lệ.

Trung tâm
phục
vụ
500.000
hành chính
đồng/hồ sơ - Thông tƣ số 224/2016/TT-BTC ngày
công
tỉnh
10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu,
Hòa Bình.
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm
định tiêu chuẩn điều kiện hành nghề, hoạt động
quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ
hành nghề quản tài viên.

Trong thời hạn 7
ngày làm việc, kể
từ ngày nhận đủ hồ
sơ hợp lệ.

Trung tâm
phục
vụ
hành chính
công
tỉnh
Hòa Bình.

- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 2014.
Không

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành
nghề quản lý, thanh lý tài sản.
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lý, thanh lý tài sản
- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 2014.

3

Đăng ký hành nghề
quản lý, thanh lý tài
sản đối với doanh
nghiệp quản lý,
thanh lý tài sản
1001842.000.00.00.
H28

Thay đổi thông tin
đăng ký hành nghề
của Quản tài viên
4

5

1001633.000.00.00.
H28

Thay đổi thông tin
đăng ký hành nghề
của doanh nghiệp
quản lý, thanh lý tài
sản

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành
nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Trong thời hạn 7
ngày làm việc, kể
từ ngày nhận đủ hồ
sơ hợp lệ.

Trung tâm
phục
vụ
500.000
hành chính
đồng/hồ sơ - Thông tƣ số 224/2016/TT-BTC ngày
công
tỉnh
10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu,
Hòa Bình.
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm
định tiêu chuẩn điều kiện hành nghề, hoạt động
quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ
hành nghề quản tài viên..

Trong thời hạn 3
ngày làm việc, kể
từ ngày nhận đủ hồ
sơ hợp lệ.

Trung tâm
phục
vụ
hành chính
công
tỉnh
Hòa Bình.

Trong thời hạn 3
ngày làm việc, kể
từ ngày nhận đủ hồ
sơ hợp lệ.

Trung tâm
phục
vụ
hành chính
công
tỉnh
Hòa Bình.

- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 2014.
Không

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành
nghề quản lý, thanh lý tài sản.
- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 2014.

Không

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành

98

1001600.000.00.00.
H28

CÔNG BÁO/Số 47 + 48/Ngày 20-9-2020
nghề quản lý, thanh lý tài sản.

B. DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ
STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (công bố tại Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 17/01/2017
của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)

1

2.001093.000.00.00.H2
Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tƣ cách cá nhân
8

2

1.001921.000.00.00.H2
Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
8

3

1.001914.000.00.00.H2
Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh quản lý, thanh lý tài sản
8

4

1.001488.000.00.00.H2
Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên
8

5

1.001487.000.00.00.H2 Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
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8
6

1.001486.000.00.00.H2 Gia hạn việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp
8
quản lý, thanh lý tài sản

7

1.001485.000.00.00.H2
Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên
8

8

1.001484.000.00.00.H2 Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài
8
sản

9

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tƣ cách cá nhân

10

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

11

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

12

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

II

Lĩnh vực Đấu giá tài
sản

(Công bố tại Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 12/2/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

1

2.001808.000.00.00.H2
Thu hồi Thẻ đấu giá viên
8

2

2.001386.000.00.00.H2 Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trƣớc ngày Luật Đấu giá tài sản
8
có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp

3

2.001306.000.00.00.H2 Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trƣớc ngày Luật Đấu giá tài sản

100

8
4
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có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác

2.001233.000.00.00.H2
Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
8
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH
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Phần II
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
––––––––––––
A. LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên
Trình tự thực hiện:
Ngƣời có Chứng chỉ hành nghề đấu giá đƣợc Sở Tƣ pháp cấp Thẻ đấu giá
viên theo đề nghị của tổ chức đấu giá tài sản nơi ngƣời đó hành nghề.
Cách thức thực hiện:
Tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nƣớc sở hữu 100% vốn điều lệ do
Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng nộp trực tiếp, gửi qua
dịch vụ bƣu chính hoặc hình thức phù hợp khác hồ sơ đề nghị cấp Thẻ đấu giá
viên cho đấu giá viên của tổ chức mình đến Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa
Bình.
Trƣờng hợp Tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nƣớc sở hữu 100%
vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng nộp trực
tiếp thì xuất trình bản chính Chứng chỉ hành nghề đấu giá của đấu giá viên đƣợc
đề nghị cấp Thẻ.
Trƣờng hợp Tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nƣớc sở hữu 100%
vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng gửi qua
dịch vụ bƣu chính hoặc hình thức phù hợp khác thì phải gửi bản sao có chứng
thực Chứng chỉ hành nghề đấu giá của đấu giá viên đƣợc đề nghị cấp Thẻ.
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Thành phần hồ sơ:
- Giấy đề nghị cấp Thẻ đấu giá viên;
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng
chỉ hành nghề đấu giá của đấu giá viên đƣợc đề nghị cấp Thẻ;
- 01 ảnh màu cỡ 2 cm x 3 cm (ảnh chụp không quá 06 tháng trƣớc ngày
nộp ảnh).
Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều này, Sở Tƣ pháp cấp Thẻ đấu giá
viên; trƣờng hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.
Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tƣ pháp.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tƣ pháp.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp Thẻ đấu giá viên.
Phí, lệ phí: Không quy định.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :
- Thẻ đấu giá viên chỉ có giá trị khi đấu giá viên hành nghề trong tổ chức
đã đề nghị cấp Thẻ.
- Ngƣời đƣợc cấp Thẻ đấu giá viên không đƣợc kiêm nhiệm hành nghề
công chứng, thừa phát lại.
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Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Giấy đề nghị cấp Thẻ đấu giá viên (mẫu TP-ĐGTS-03) ban hành kèm theo

Thông tƣ số 06/2017/TT-BTP.
Căn cứ pháp lý:
- Luật đấu giá tài sản;
- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;
- Thông tƣ số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tƣ pháp quy định
về chƣơng trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu
giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong
lĩnh vực đấu giá tài sản;
- Quyết định số 1724 ngày 10/8/2020 của Bộ Tƣ pháp về việc công bố thủ
tục hành chính đƣợc chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá
thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tƣ pháp./.
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TP-ĐGTS-03
(Ban hành kèm theo Thông tƣ số 06/2017/TT-BTP)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN
Kính gửi: Sở Tƣ pháp tỉnh ..............
Tên tổ chức đấu giá tài sản/Tổ chức mà Nhà nƣớc sở hữu 100% vốn điều lệ
do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng: .................................
Giấy đăng ký hoạt động/ Quyết định thành lập số:.................................................
Cấp ngày .....................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở: .............................................................................................................
Điện thoại:......................................................Fax:.....................................................
Đề nghị Sở Tƣ pháp cấp Thẻ đấu giá viên cho các đấu giá viên sau đây:
STT

Họ và tên

Ngày sinh

Số Chứng chỉ
hành nghề
đấu giá

Nơi thƣờng trú

1
2
3
4
…

Hòa Bình, ngày.......tháng......năm......
Ngƣời đại diện theo pháp luật
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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2.Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên
Trình tự thực hiện:
Trƣờng hợp đấu giá viên hành nghề trong tổ chức bị mất Thẻ đấu giá viên,
Thẻ đấu giá viên bị hƣ hỏng không thể sử dụng đƣợc thì tổ chức đấu giá tài sản, tổ
chức mà Nhà nƣớc sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ
xấu của tổ chức tín dụng đề nghị Sở Tƣ pháp cấp lại Thẻ đấu giá viên (qua Trung
tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình).
Cách thức thực hiện:
Tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nƣớc sở hữu 100% vốn điều lệ do
Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng nộp trực tiếp, gửi qua
dịch vụ bƣu chính hoặc hình thức phù hợp khác gửi hồ sơ đề nghị cấp Thẻ đấu
giá viên cho đấu giá viên của tổ chức mình đến Trung tâm Hành chính công tỉnh
Hòa Bình.
Trƣờng hợp Tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nƣớc sở hữu 100%
vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng nộp trực
tiếp thì xuất trình bản chính Chứng chỉ hành nghề đấu giá của đấu giá viên đƣợc
đề nghị cấp Thẻ.
Trƣờng hợp Tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nƣớc sở hữu 100%
vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng gửi qua
dịch vụ bƣu chính hoặc hình thức phù hợp khác thì phải gửi bản sao có chứng
thực Chứng chỉ hành nghề đấu giá của đấu giá viên đƣợc đề nghị cấp Thẻ.
Thành phần hồ sơ:
- Giấy đề nghị cấp lại Thẻ đấu giá viên;
- 01 ảnh màu cỡ 2 cm x 3 cm (ảnh chụp không quá 06 tháng trƣớc ngày
nộp ảnh).
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Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc giấy đề nghị, Sở
Tƣ pháp cấp lại Thẻ đấu giá viên; trƣờng hợp từ chối phải thông báo lý do bằng
văn bản.
Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tƣ pháp.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tƣ pháp.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp lại Thẻ đấu giá
viên.
Phí, lệ phí : Không quy định.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không có.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Giấy đề nghị cấp lại Thẻ đấu giá viên (mẫu TP-ĐGTS-04) ban hành kèm
theo Thông tƣ số 06/2017/TT-BTP.
Căn cứ pháp lý:
- Luật đấu giá tài sản;
- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;
- Thông tƣ số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tƣ pháp quy định
về chƣơng trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu
giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong
lĩnh vực đấu giá tài sản;
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- Quyết định số 1724 ngày 10/8/2020 của Bộ Tƣ pháp về việc công bố thủ

tục hành chính đƣợc chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá
thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tƣ pháp
TP-ĐGTS-04
(Ban hành kèm theo Thông tƣ số
06/2017/TT-BTP)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN
Kính gửi: Sở Tƣ pháp tỉnh Hòa Bình
Tên tổ chức đấu giá tài sản/Tổ chức mà Nhà nƣớc sở hữu 100% vốn điều lệ
do
Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng:………………………
Giấy đăng ký hoạt động/ Quyết định thành lập số:.................................................
Cấp ngày..................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở:..........................................................................................................
Điện thoại:…………………………………. Fax:..................................................
Đề nghị Sở Tƣ pháp cấp lại Thẻ đấu giá viên cho:.................................................
Ông/Bà:.........................................................................sinh ngày……./……/……
Số Chứng chỉ hành nghề đấu giá:………..........ngày cấp………………................
Đã đƣợc cấp Thẻ đấu giá viên số:………………….ngày cấp: …………………
Lý do đề nghị cấp lại Thẻ đấu giá viên:…………………………………………
Hòa Bình, ngày.......tháng......năm......
Ngƣời đại diện theo pháp luật
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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3.Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Trình tự thực hiện:
Doanh nghiệp đáp ứng quy định tại Điều 23 của Luật đấu giá tài sản thực hiện
đăng ký hoạt động đấu giá tài sản tại Sở Tƣ pháp.
Cách thức thực hiện:
Doanh nghiệp gửi một bộ hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động đấu giá tài sản
đến Sở Tƣ pháp qua Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình.
Thành phần hồ sơ:
- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động;
- Điều lệ của doanh nghiệp đối với công ty đấu giá hợp danh;
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng
chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tƣ nhân, Chứng chỉ hành
nghề đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công
ty đấu giá hợp danh;
- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, cam kết
bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản.
Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tƣ
pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trƣờng hợp
từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp Giấy
đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tƣ pháp.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tƣ pháp.
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Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định đăng ký hoạt động
của doanh nghiệp đấu giá tài sản.
Phí, lệ phí: 1.000.000 đồng.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :
- Doanh nghiệp đấu giá tài sản đƣợc thành lập, tổ chức và hoạt động dƣới
hình thức doanh nghiệp tƣ nhân, công ty hợp danh.
- Doanh nghiệp đấu giá tƣ nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng
thời là Giám đốc doanh nghiệp; Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành
viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá
hợp danh là đấu giá viên;
- Doanh nghiệp đấu giá tài sản có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị
cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Giấy đề nghị đăng ký hoạt động doanh nghiệp đấu giá tài sản (mẫu TPĐGTS-05) ban hành kèm theo Thông tƣ số 06/2017/TT-BTP.
Căn cứ pháp lý:
- Luật đấu giá tài sản.
- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.
- Thông tƣ số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tƣ pháp quy định
về chƣơng trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá,
việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh
vực đấu giá tài sản.
- Thông tƣ số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành
nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh
nghiệp đấu giá tài sản.
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TP-ĐGTS-05
(Ban hành kèm theo Thông tƣ số
06/2017/TT-BTP)
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Kính gửi: Sở Tƣ pháp tỉnh Hòa Bình
Tên tôi là:.………………………………………………. Nam/Nữ………………
Ngày, tháng, năm sinh: ……/……./…….
Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: .............................................................................
Chỗ ở hiện nay: .......................................................................................................
Điện thoại:.……………………………… Email: ...................................................
Chứng minh nhân dân số/Hộ chiếu/Thẻ Căn cƣớc công dân số: .............................
Ngày cấp:.……/…./…. Nơi cấp: .............................................................................
Đề nghị đăng ký hoạt động doanh nghiệp đấu giá tài sản với các nội dung sau
đây:
1. Tên doanh nghiệp đấu giá tài sản (tên gọi ghi bằng chữ in hoa):
................................................................................................................................ .
Tên giao dịch (nếu có):.............................................................................................
Tên viết tắt (nếu có): ................................................................................................
Tên tiếng Anh (nếu có): ...........................................................................................
Địa chỉ trụ sở: ...........................................................................................................
Điện thoại:.………………………Fax:...........................Email: ..............................
Website: ....................................................................................................................
2. Chủ doanh nghiệp tƣ nhân đối với doanh nghiệp tƣ nhân/ Thành viên hợp
danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc là đấu giá viên đối với công ty hợp danh:
a) Họ và tên:.……………………….. Nam/Nữ: …… sinh ngày:.….../..…./ ..........
Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/ Thẻ Căn cƣớc công dân số: ................................
Ngày cấp:......../…../……. Nơi cấp: .........................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: .............................................................................
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Chỗ ở hiện nay: .......................................................................................................
Chứng chỉ hành nghề đấu giá số:.………………… ngày cấp………./……/ ........
b) Họ và tên: ……………………….. Nam/Nữ: …… sinh ngày:.……../….../.......
Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/ Thẻ Căn cƣớc công dân số: ................................
Ngày cấp:......../…../……. Nơi cấp: .........................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: .............................................................................
Chỗ ở hiện nay: ........................................................................................................
Chứng chỉ hành nghề đấu giá số:.………………… ngày cấp …….../….…/ .........
3. Danh sách đấu giá viên khác trong doanh nghiệp đấu giá tài sản (nếu có):
Stt

Họ tên

Chứng chỉ hành
Địa chỉ, số điện
Năm sinh
nghề đấu giá
thoại liên hệ
(ghi rõ số, ngày cấp)

Hòa Bình, ngày... tháng... năm...
Ngƣời đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)
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4. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá
tài sản
Trình tự thực hiện:
Doanh nghiệp đấu giá tài sản thay đổi nội dung đăng ký hoạt động về tên
gọi, địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, ngƣời đại diện theo pháp luật
của doanh nghiệp thì thực hiện thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh
nghiệp đấu giá tài sản tại Sở Tƣ pháp tỉnh Hòa Bình (qua Trung tâm Phục vụ
Hành chính công tỉnh) nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động.
Cách thức thực hiện:
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi, doanh
nghiệp đấu giá tài sản gửi giấy đề nghị thay đổi đến Sở Tƣ pháp tỉnh Hòa Bình
(qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh) nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt
động.
Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động (mẫu
TP-ĐGTS-07) ban hành kèm theo Thông tƣ số 06/2017/TT-BTP.
Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc giấy đề nghị thay
đổi, Sở Tƣ pháp quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho doanh
nghiệp đấu giá tài sản; trƣờng hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản.
Doanh nghiệp bị từ chối thay đổi nội dung đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại,
khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tƣ pháp.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tƣ pháp.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thay đổi nội dung đăng
ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.
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Phí, lệ phí: 500.000 đồng.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Trƣờng hợp đã quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh
nghiệp nhƣng sau đó phát hiện thông tin kê khai trong hồ sơ thay đổi nội dung
đăng ký hoạt động của doanh nghiệp là giả mạo thì Sở Tƣ pháp ra thông báo về
hành vi vi phạm của doanh nghiệp và hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng
ký hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời thông báo với cơ quan có thẩm quyền
để xử lý theo quy định của pháp luật.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá
tài sản (mẫu TP-ĐGTS-07) ban hành kèm theo Thông tƣ số 06/2017/TT-BTP.
Căn cứ pháp lý:
- Luật đấu giá tài sản;
- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;
- Thông tƣ số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tƣ pháp quy định
về chƣơng trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu
giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong
lĩnh vực đấu giá tài sản;
- Thông tƣ số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành
nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh
nghiệp đấu giá tài sản.
- Quyết định số 1724 ngày 10/8/2020 của Bộ Tƣ pháp về việc công bố thủ
tục hành chính đƣợc chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá
thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tƣ pháp.
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TP-ĐGTS-07
(Ban hành kèm theo Thông tƣ số 06/2017/TT-BTP)
DOANH NGHIỆP
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA
DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Kính gửi: Sở Tƣ pháp tỉnh Hòa Bình
Tên doanh nghiệp đấu giá tài sản: ....................................................................
Địa chỉ trụ sở: ...................................................................................................
Điện thoại: ……………………… Fax: ……………….. Email: ....................
Giấy đăng ký hoạt động số: ………….do Sở Tƣ pháp tỉnh (thành phố)
cấp ngày: ………../………./ ............................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài
sản nhƣ sau:
1 ........................................................................................................................
2 ........................................................................................................................
3 ........................................................................................................................
Hòa Bình, ngày... tháng... năm...
Ngƣời đại diện theo pháp luật
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
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5. Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá
tài sản
Trình tự thực hiện:
Doanh nghiệp đấu giá tài sản đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do bị
mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dƣới các hình thức khác thì thực hiện cấp
lại Giấy đăng ký hoạt động tại Sở Tƣ pháp nơi đăng ký hoạt động
Cách thức thực hiện:
Doanh nghiệp đấu giá tài sản gửi giấy đề nghị cấp lại đến Sở Tƣ pháp nơi
doanh nghiệp đăng ký hoạt động qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Hòa Bình.
Thành phần hồ sơ: Không quy định.
Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc giấy đề nghị, Sở Tƣ
pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trƣờng
hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp
lại Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp
luật.
Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tƣ pháp.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tƣ pháp.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp lại Giấy đăng ký
hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.
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Phí, lệ phí: 500.000 đồng.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không có.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài
sản (mẫu TP-ĐGTS-08) ban hành kèm theo Thông tƣ số 06/2017/TT-BTP.
Căn cứ pháp lý:
- Luật đấu giá tài sản;
- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;
- Thông tƣ số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tƣ pháp quy định
về chƣơng trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu
giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong
lĩnh vực đấu giá tài sản;
- Thông tƣ số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành
nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh
nghiệp đấu giá tài sản.
- Quyết định số 1724 ngày 10/8/2020 của Bộ Tƣ pháp về việc công bố thủ
tục hành chính đƣợc chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá
thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tƣ phá
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TP-ĐGTS-08
(Ban hành kèm theo Thông tƣ số 06/2017/TT-BTP)

DOANH NGHIỆP
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA
DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Kính gửi: Sở Tƣ pháp tỉnh Hòa Bình
Tên doanh nghiệp đấu giá tài sản: ............................................................................
..................................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở: ...........................................................................................................
..................................................................................................................................
Điện thoại: ……………………… Fax: ……………….. Email: ............................
Giấy đăng ký hoạt động số: ……………….do Sở Tƣ pháp tỉnh (thành phố) ........
cấp ngày: ………../………./.. ..................................................................................
Lý do xin cấp lại: ......................................................................................................
..................................................................................................................................
Hòa Bình, ngày... tháng... năm...
Ngƣời đại diện theo pháp luật
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
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6. Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài
sản
Trình tự thực hiện:
Chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản đƣợc thành lập ở trong hoặc
ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng nơi doanh nghiệp đấu giá tài
sản đăng ký hoạt động. Doanh nghiệp đấu giá tài thực hiện đăng ký hoạt động của
chi nhánh doanh nghiệp đến Sở Tƣ pháp nơi đặt Chi nhánh (đăng ký qua Trung
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh).
Cách thức thực hiện:
Doanh nghiệp đấu giá tài sản nộp hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh
doanh nghiệp đến Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình.
Thành phần hồ sơ:
- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh;
- Quyết định thành lập chi nhánh;
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu
Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp;
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu
Chứng chỉ hành nghề đấu giá của Trƣởng chi nhánh;
- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh.
Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tƣ
pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh; trƣờng hợp từ chối thì phải
thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi
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kiện theo quy định của pháp luật.
Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tƣ pháp.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tƣ pháp.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định đăng ký hoạt động
của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản.
Phí, lệ phí: Không quy định.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Doanh nghiệp đấu giá
tài sản cử một đấu giá viên của doanh nghiệp làm Trƣởng chi nhánh.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản
(mẫu TP-ĐGTS-09) ban hành kèm theo Thông tƣ số 06/2017/TT-BTP.
Căn cứ pháp lý:
- Luật đấu giá tài sản;
- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;
- Thông tƣ số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tƣ pháp quy định
về chƣơng trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu
giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong
lĩnh vực đấu giá tài sản;
- Căn cứ Quyết định số 1724 ngày 10/8/2020 của Bộ Tƣ pháp về việc công
bố thủ tục hành chính đƣợc chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực
đấu giá thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Sở Tƣ pháp

CÔNG BÁO/Số 47 + 48/Ngày 20-9-2020

119

TP-ĐGTS-09
(Ban hành kèm theo Thông tƣ số 06/2017/TTBTP)
DOANH NGHIỆP
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH
DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Kính gửi: Sở Tƣ pháp tỉnh Hòa Bình
Tên gọi đầy đủ của doanh nghiệp đấu giá tài sản: ...................................................
Địa chỉ trụ sở: ...........................................................................................................
Điện thoại: …………………………… Fax: ...........................................................
Giấy đăng ký hoạt động số: …………………do Sở Tƣ pháp tỉnh (thành phố) .....
cấp ngày: ………../………./. ...................................................................................
Đăng ký hoạt động cho chi nhánh với nội dung sau đây:
1. Tên của chi nhánh: ...............................................................................................
Địa chỉ trụ sở của chi nhánh: ....................................................................................
Điện thoại: ………………… Fax:………..Website: …………………………….
2. Trƣởng chi nhánh:
Họ, tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………….Nam/Nữ ............................
Ngày, tháng, năm sinh: ……/……./…….
Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ Căn cƣớc công dân số: ................................
Ngày cấp: ………/……../………Nơi cấp: .............................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: .............................................................................
Chỗ ở hiện nay: ........................................................................................................
Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: ………………….. ngày cấp:……/……../ .........
Thẻ đấu giá viên số:………..………do Sở Tƣ pháp tỉnh/thành phố .......................
cấp ngày …./……/ ...................................................................................................
Chúng tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các
nghĩa vụ do pháp luật quy định.
Hòa Bình, ngày... tháng... năm...
Ngƣời đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
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7. Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến
Trình tự thực hiện:
Tổ chức đấu giá tài sản thiết lập Trang thông tin điện tử để tổ chức cuộc

đấu giá dƣới hình thức đấu giá trực tuyến xây dựng Đề án thực hiện hình thức
đấu giá trực tuyến và gửi đến Sở Tƣ pháp nơi tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở để
thẩm định (nộp qua Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình).
Cách thức thực hiện:
Tổ chức đấu giá tài sản gửi Đề án thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến
đến Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình.
Thành phần hồ sơ: Đề án thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến.
Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đƣợc Đề án thực hiện hình thức đấu
giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản, Giám đốc Sở Tƣ pháp xem xét, phê
duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến.
Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tƣ pháp.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tƣ pháp.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt tổ chức đấu
giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến.
Phí, lệ phí: Không quy định.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :
a) Tổ chức đấu giá tài sản thiết lập Trang thông tin điện tử để tổ chức cuộc
đấu giá dƣới hình thức đấu giá trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản
phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
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- Có hệ thống hạ tầng kỹ thuật để thực hiện đấu giá trực tuyến;
- Có đội ngũ nhân viên điều hành hệ thống kỹ thuật Trang thông tin điện tử
đấu giá trực tuyến;
- Có phƣơng án, giải pháp kỹ thuật bảo đảm vận hành an toàn hệ thống kỹ
thuật Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến.
b) Hệ thống hạ tầng kỹ thuật để thực hiện cuộc đấu giá trực tuyến phải có
các chức năng tối thiểu sau đây:
- Đảm bảo tính an toàn, bảo mật về tài khoản truy cập và toàn vẹn dữ liệu,
việc tham gia trả giá, giá đã trả và các thông tin về ngƣời tham gia đấu giá;
- Ghi nhận và lƣu trữ tất cả mức giá đƣợc trả trong cuộc đấu giá, việc rút
lại giá đã trả và những thông tin cần thiết khác trong quá trình diễn ra cuộc đấu
giá trực tuyến;
- Hiển thị công khai, trung thực giá trả của ngƣời tham gia đấu giá; trích
xuất đƣợc lịch sử việc trả giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến;
- Hiển thị mức giá cao nhất đƣợc hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận 30
giây một lần để những ngƣời tham gia đấu giá có thể xem đƣợc.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
Căn cứ pháp lý:
- Luật đấu giá tài sản;
- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;
- Thông tƣ số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tƣ pháp quy định
về chƣơng trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu

122

CÔNG BÁO/Số 47 + 48/Ngày 20-9-2020

giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong
lĩnh vực đấu giá tài sản;
- Quyết định số 1724 ngày 10/8/2020 của Bộ Tƣ pháp về việc công bố thủ
tục hành chính đƣợc chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá
thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tƣ pháp./.
8. Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài
sản
Trình tự thực hiện:
Ngƣời đã hoàn thành thời gian tập sự hành nghề đấu giá theo quy định của
Luật đấu giá tài sản và ngƣời không đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra kết quả tập sự
trƣớc thực hiện đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tại Sở
Tƣ pháp nơi ngƣời đó có tên trong danh sách tập sự (nộp hồ sơ qua Trung tâm
Hành chính công tỉnh Hòa Bình).
Cách thức thực hiện:
Ngƣời tập sự đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá
nộp trực tiếp, gửi qua dịch vụ bƣu chính hoặc hình thức phù hợp khác hồ sơ đến
Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình.
Thành phần hồ sơ:
- Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.
- Báo cáo kết quả tập sự hành nghề đấu giá.
Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tƣ pháp lập
danh sách ngƣời đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá,
đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở và gửi Bộ Tƣ pháp; trƣờng hợp từ
chối thì phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.
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Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tƣ pháp.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tƣ pháp.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách ngƣời đủ điều kiện
tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.
Phí, lệ phí: 2.700.000 đồng.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không có.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản
(mẫu TP-ĐGTS-14).
Căn cứ pháp lý:
- Luật đấu giá tài sản;
- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;
- Thông tƣ số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tƣ pháp quy định
về chƣơng trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu
giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong
lĩnh vực đấu giá tài sản;
- Thông tƣ số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành
nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh
nghiệp đấu giá tài sản.
- Căn cứ Quyết định số 1724 ngày 10/8/2020 của Bộ Tƣ pháp về việc công
bố thủ tục hành chính đƣợc chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực
đấu giá thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tƣ pháp
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TP-ĐGTS-14
(Ban hành kèm theo Thông tƣ số 06/2017/TTBTP)
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ

KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Kính gửi: Sở Tƣ pháp tỉnh Hòa Bình
Tên tôi là:.............................................. Nam/Nữ:………Ngày sinh:…………….
Chứng minh nhân dân /Hộ chiếu/thẻ Căn cƣớc công dân số: ..................................
ngày cấp:…….../…….../…………nơi cấp: .............................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: .............................................................................
Chỗ ở hiện nay: ........................................................................................................
Điện thoại:………………………… Email: ............................................................
Tôi đã hoàn thành thời gian và nghĩa vụ của ngƣời tập sự tại .................................
Địa chỉ trụ sở: ...........................................................................................................
Họ tên đấu giá viên hƣớng dẫn tập sự: ..................................................................... .
Chứng chỉ hành nghề đấu giá số:…….……..…… ngày cấp …......./….…/ ...........
Thẻ đấu giá viên số:……..…..……do Sở Tƣ pháp tỉnh/thành phố .........................
cấp ngày …./……/ ...................................................................................................
Thời gian tập sự bắt đầu từ ngày..... /..... /……và kết thúc vào ngày....../ …... / .....
Tôi xin cam đoan chấp hành đúng các quy định pháp luật và thực hiện đầy đủ các
nghĩa vụ của thí sinh tham dự kiểm tra.
Xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản
(xác nhận các thông tin người tập sự
cung cấp, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu
của tổ chức)

Hòa Bình, ngày... tháng... năm...
Ngƣời đề nghị
(ký và ghi rõ họ tên)
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B. LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ,
THANH LÝ TÀI SẢN
1. Thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tƣ cách cá
nhân
Trình tự thực hiện:
- Ngƣời có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên đăng ký hành nghề quản lý,
thanh lý tài sản với tƣ cách cá nhân tại Sở Tƣ pháp
- Sở Tƣ pháp quyết định ghi tên ngƣời đề nghị đăng ký vào danh sách
Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và thông báo
bằng văn bản cho ngƣời đăng ký.
Cách thức thực hiện:
Ngƣời đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tƣ cách cá
nhân gửi hồ sơ qua đƣờng bƣu điện hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành
chính công tỉnh và nộp lệ phí đăng ký hành nghề theo quy định của pháp luật.
Trƣờng hợp ngƣời đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với
tƣ cách cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
thì xuất trình bản chính chứng chỉ hành nghề Quản tài viên để đối chiếu.
Trƣờng hợp ngƣời đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với
tƣ cách cá nhân gửi hồ sơ qua đƣờng bƣu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh khi có yêu cầu thì xuất trình bản chính chứng chỉ hành nghề Quản tài
viên.
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Thành phần hồ sơ:
a. Thành phần hồ sơ:
- Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tƣ cách cá
nhân.
- Bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.
Trong trƣờng hợp cần thiết, ngƣời đề nghị đăng ký hành nghề quản lý,
thanh lý tài sản với tƣ cách cá nhân nộp Phiếu lý lịch tƣ pháp theo yêu cầu của Sở
Tƣ pháp.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tƣ
pháp quyết định ghi tên ngƣời đề nghị đăng ký vào danh sách Quản tài viên,
doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và thông báo bằng văn bản cho
ngƣời đó; trong trƣờng hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Ngƣời
bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định ghi tên ngƣời đề
nghị đăng ký vào danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý,
thanh lý tài sản, Sở Tƣ pháp gửi danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành
nghề quản lý, thanh lý tài sản cho Bộ Tƣ pháp.
Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tƣ pháp.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản ghi tên vào danh sách
Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.
Lệ phí: 500.000 đồng/hồ sơ
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Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Những ngƣời sau đây không đƣợc đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài
sản với tƣ cách cá nhân:
- Không đủ điều kiện quy định tại Điều 12 của Luật phá sản gồm:
+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực,
khách quan;
+ Có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.
- Thuộc một trong các trƣờng hợp quy định tại Điều 14 của Luật Phá sản
gồm:
+ Cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công
nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ
quan chuyên nghiệp trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.
+ Ngƣời đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; ngƣời đã bị kết án nhƣng
chƣa đƣợc xóa án tích; ngƣời đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đƣa
vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
+ Ngƣời mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân
sự.
- Ngƣời đang bị cấm hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo bản án hay
quyết định của Tòa án đã có hiệu lực.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tƣ cách cá
nhân theo mẫu TP-QTV-04 ban hành kèm theo Nghị định này.
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Căn cứ pháp lý:
- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 2014.
- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề
quản lý, thanh lý tài sản.
- Thông tƣ số 224/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn điều
kiện hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành
nghề quản tài viên.
- Quyết định số 1725 ngày 10/8/2020 của Bộ Tƣ pháp về việc công bố thủ
tục hành chính đƣợc chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản tài
viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý
của Bộ Tƣ pháp.
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Mẫu TP-QTV-04
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ
HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN
VỚI TƢ CÁCH CÁ NHÂN
Kính gửi: …………………………………………………
Tên tôi là: ………..………. Nam/Nữ: …………….. Ngày sinh: ……/…../……..
Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên số: ………..……... do Bộ Tƣ pháp cấp ngày:
……/……./…….
Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tƣ cách cá nhân
với các nội dung sau đây:
1. Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ........................................................................
Tên giao dịch (nếu có): ...........................................................................................
Điện thoại: …………………………. Fax: ………Email: …...............................
Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: …………………… Ngày cấp: …../…./…..
Nơi cấp: ..................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: ...........................................................................
Chỗ ở hiện nay:........................................................................................................
Địa chỉ giao dịch:.....................................................................................................
Điện thoại:………………Fax:.................................Emai.....................................
2. Lĩnh vực hành nghề: Theo quy định của Luật Phá sản.
Tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa
vụ do pháp luật quy định.
Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
Ký, ghi rõ họ tên
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2. Thủ tục thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc
thay đổi chủ doanh nghiệp tƣ nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài
sản
Trình tự thực hiện:
- Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thay đổi thành viên hợp danh của
công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tƣ nhân làm
đề nghị thay đổi gửi đến Sở Tƣ pháp (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh).
- Sở Tƣ pháp xem xét quyết định thay đổi thành viên hợp danh của công ty
hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tƣ nhân của doanh nghiệp tƣ nhân cho
doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.
Cách thức thực hiện:
Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản gửi hồ sơ đề nghị thay đổi thành
viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp của doanh
nghiệp tƣ nhân qua đƣờng bƣu điện hoặc trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả một cửa của Sở Tƣ pháp và nộp lệ phí đăng ký hành nghề theo quy định của
pháp luật.
Trƣờng hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị đăng ký hành nghề quản lý,
thanh lý tài sản trực tiếp tại Sở Tƣ pháp thì xuất trình bản chính chứng chỉ hành
nghề Quản tài viên của những ngƣời đƣợc đề nghị thay đổi để đối chiếu.
Trƣờng hợp doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đăng ký hành nghề quản lý,
thanh lý tài sản qua đƣờng bƣu điện đến Sở Tƣ pháp khi có yêu cầu thì phải xuất
trình bản chính chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của những ngƣời đƣợc đề nghị
thay đổi.
Trong trƣờng hợp cần thiết, doanh nghiệp đề nghị đăng ký hành nghề quản
lý, thanh lý tài sản nộp Phiếu lý lịch tƣ pháp của những ngƣời đƣợc đề nghị thay
đổi theo yêu cầu của Sở Tƣ pháp.
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Thành phần hồ sơ:
Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị thay đổi.
- Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của thành viên hợp danh
mới; bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của chủ doanh nghiệp tƣ nhân
mới.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tƣ
pháp quyết định thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay
đổi chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tƣ nhân cho doanh nghiệp quản lý, thanh
lý tài sản.
Trong trƣờng hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.
Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tƣ pháp.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thay đổi thành viên
hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp của doanh
nghiệp tƣ nhân cho doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.
Lệ phí: Không quy định.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
Căn cứ pháp lý:
- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 2014.
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- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề
quản lý, thanh lý tài sản.
- Quyết định số 1725 ngày 10/8/2020 của Bộ Tƣ pháp về việc công bố thủ
tục hành chính đƣợc chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản tài
viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý
của Bộ Tƣ pháp
3. Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp
quản lý, thanh lý tài sản
Trình tự thực hiện:
- Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản sau khi đƣợc cấp Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với Sở Tƣ
pháp nơi doanh nghiệp có trụ sở qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Sở Tƣ pháp quyết định ghi tên doanh nghiệp vào danh sách Quản tài viên,
doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và thông báo bằng văn bản cho
doanh nghiệp đó.
Cách thức thực hiện:
Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản gửi hồ sơ đề nghị đăng ký hành
nghề quản lý, thanh lý tài sản qua đƣờng bƣu điện hoặc trực tiếp đến Trung tâm
Phục vụ Hành chính công tỉnh Hòa Bình và nộp lệ phí đăng ký hành nghề theo
quy định của pháp luật.
Trƣờng hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị đăng ký hành nghề quản lý,
thanh lý tài sản trực tiếp thì xuất trình bản chính chứng chỉ hành nghề Quản tài
viên và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để đối chiếu.
Trƣờng hợp doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đăng ký hành nghề quản lý,
thanh lý tài sản qua đƣờng bƣu điện đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công
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tỉnh Hòa Bình khi có yêu cầu thì phải xuất trình bản chính chứng chỉ hành nghề
Quản tài viên và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Thành phần hồ sơ:
a. Thành phần hồ sơ:
- Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.
- Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của thành viên hợp danh,
Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty hợp danh quy định tại Điểm a Khoản
2 Điều 13 của Luật Phá sản; bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của
những ngƣời khác hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong công ty hợp danh
(nếu có); bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của chủ doanh nghiệp tƣ
nhân quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản; bản chụp chứng chỉ
hành nghề Quản tài viên của những ngƣời khác hành nghề quản lý, thanh lý tài
sản trong doanh nghiệp tƣ nhân (nếu có).
Trong trƣờng hợp cần thiết, doanh nghiệp đề nghị đăng ký hành nghề quản
lý, thanh lý tài sản nộp Phiếu lý lịch tƣ pháp của Tổng giám đốc hoặc Giám đốc
của công ty hợp danh quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản;
bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của những ngƣời khác hành nghề
quản lý, thanh lý tài sản trong công ty hợp danh (nếu có); bản chụp chứng chỉ
hành nghề Quản tài viên của chủ doanh nghiệp tƣ nhân quy định tại Điểm b
Khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản; bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên
của những ngƣời khác hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong doanh nghiệp tƣ
nhân theo yêu cầu của Sở Tƣ pháp.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ, Sở Tƣ pháp quyết định ghi tên doanh nghiệp vào danh sách Quản
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tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và thông báo bằng văn
bản cho doanh nghiệp đó.
Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tƣ pháp.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định ghi tên doanh nghiệp
vào danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.
Lệ phí: 500.000 đồng/hồ sơ
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý
tài sản theo mẫu TP-QTV-05 ban hành kèm theo Nghị định số 22/2015/NĐ-CP.
Căn cứ pháp lý:
- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 2014.
- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề
quản lý, thanh lý tài sản.
Thông tƣ số 224/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn điều kiện hành
nghề, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài
viên.
- Quyết định số 1725 ngày 10/8/2020 của Bộ Tƣ pháp về việc công bố thủ
tục hành chính đƣợc chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản tài
viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý
của Bộ Tƣ pháp./.
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Mẫu TP-QTV-05
TÊN DOANH NGHIỆP
QUẢN LÝ, THANH LÝ
TÀI SẢN

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------GIẤY ĐỀ NGHỊ

ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN CỦA DOANH
NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN1
Kính gửi: …………………………………….
1. Tên gọi đầy đủ của doanh nghiệp: ..................................................................
Tên giao dịch: .........................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở:
Điện thoại: ………………… Fax:…………….. Email:………………………..
Website: ...............................................................................................................
Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với các nội dung sau đây:
1. Tên doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản (tên gọi ghi bằng chữ in hoa):
Tên giao dịch (nếu có): ...........................................................................................
Tên viết tắt (nếu có): ...............................................................................................
Tên tiếng Anh (nếu có): ..........................................................................................
2. Chủ doanh nghiệp tƣ nhân đối với doanh nghiệp tƣ nhân quản lý, thanh lý tài
sản:
Họ và tên: ……………………….. Nam/Nữ:……… Ngày sinh: ……/…../……
Chứng minh nhân dân số: …………………………. Ngày cấp: ......./…../…….
Nơi cấp: ..................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: ...........................................................................
Chỗ ở hiện nay: .......................................................................................................
Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên số: ………………… Ngày cấp …./…/……
3. Thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc là Quản tài viên đối với
công ty hợp danh quản lý, thanh lý tài sản:
a) Họ và tên: ……………………….. Nam/Nữ: …… Ngày sinh: …./…./.........
Chứng minh nhân dân số: …………… Ngày cấp:…….. Nơi cấp: ……………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: ...........................................................................
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Chỗ ở hiện nay: ......................................................................................................
Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên số: …………….… Ngày cấp …./…/.........
b) Họ và tên: ……………………….. Nam/Nữ: …… Ngày sinh: …./…./.........
Chứng minh nhân dân số: ………………………. Ngày cấp: ......./…../..............
Nơi cấp: …………………………………………………………………………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: …………………………………………………
Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………
Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên số: ………………… Ngày cấp …./…/.........
c) Họ và tên: …………………………. Nam/Nữ: …… Ngày sinh: …./…./.........
Chứng minh nhân dân số: …………. Ngày cấp: ....../…../........Nơi cấp: ........ …..
Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: ...........................................................................
Chỗ ở hiện nay: .......................................................................................................
Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên số: ………………… Ngày cấp …./…/.........
4. Danh sách những ngƣời hành nghề quản lý, thanh lý tài sản khác trong doanh
nghiệp tƣ nhân, công ty hợp danh (nếu có):
Stt

Họ tên

Chứng chỉ hành
Địa chỉ, số
Năm sinh nghề Quản tài viên điện thoại liên
(ghi rõ số, ngày cấp)
hệ

5. Lĩnh vực hành nghề: Theo quy định của Luật Phá sản.
Tôi/chúng tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ
các nghĩa vụ do pháp luật quy định.

Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu
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4. Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên
Trình tự thực hiện:
- Quản tài viên hành nghề với tƣ cách cá nhân gửi văn bản đề nghị điều
chỉnh thông tin đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đến Sở Tƣ pháp nơi
Quản tài viên đăng ký hành nghề qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Hòa Bình.
- Sở Tƣ pháp thay đổi thông tin về địa chỉ giao dịch của Quản tài viên
trong danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.
Cách thức thực hiện: Khi có thay đổi về địa chỉ giao dịch trong hồ sơ
đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày
thay đổi, Quản tài viên hành nghề với tƣ cách cá nhân gửi văn bản đề nghị điều
chỉnh thông tin đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản qua đƣờng bƣu điện
hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hòa Bình.
Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin đăng ký hành
nghề quản lý, thanh lý tài sản.
Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
đƣợc văn bản đề nghị của Quản tài viên, Sở Tƣ pháp thay đổi thông tin về địa chỉ
giao dịch của Quản tài viên.
Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tƣ pháp.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thay đổi thông tin về địa chỉ giao
dịch của Quản tài viên trong danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề
quản lý, thanh lý tài sản.
Lệ phí: Không
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Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
Căn cứ pháp lý:
- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 2014.
- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề
quản lý, thanh lý tài sản.
- Quyết định số 1725 ngày 10/8/2020 của Bộ Tƣ pháp về việc công bố thủ
tục hành chính đƣợc chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản tài
viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý
của Bộ Tƣ pháp
5. Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý,
thanh lý tài sản
Trình tự thực hiện:
- Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản gửi văn bản đề nghị điều chỉnh
thông tin đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đến Sở Tƣ pháp nơi doanh
nghiệp đăng ký hành nghề (qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hòa
Bình).
- Sở Tƣ pháp thay đổi thông tin về tên, địa chỉ trụ sở, văn phòng đại diện,
chi nhánh, ngƣời đại diện theo pháp luật, danh sách Quản tài viên hành nghề
trong doanh nghiệp trong danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản
lý, thanh lý tài sản.
Cách thức thực hiện: Khi có thay đổi tên, địa chỉ trụ sở, văn phòng đại
diện, chi nhánh, ngƣời đại diện theo pháp luật, danh sách Quản tài viên hành
nghề trong doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì trong thời hạn 07 ngày làm
việc, kể từ ngày đƣợc bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của
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pháp luật về doanh nghiệp, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản gửi văn bản đề
nghị điều chỉnh thông tin đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản qua đƣờng
bƣu điện hoặc trực tiếp Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hòa Bình.
Thành phần hồ sơ:
Văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý
tài sản.
Trong trƣờng hợp bổ sung Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp thì
doanh nghiệp nộp thêm hồ sơ đăng ký hành nghề cho quản tài viên đƣợc bổ sung
bao gồm:
- Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Bản chụp chứng chỉ hành nghề quản tài viên của Quản tài viên đƣợc bổ
sung;
- Trong trƣờng hợp cần thiết, Sở Tƣ pháp yêu cầu doanh nghiệp quản lý,
thanh lý tài sản nộp Phiếu lý lịch tƣ pháp của những quản tài viên đƣợc bổ sung.
Trƣờng hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tƣ pháp thì xuất trình
bản chính các giấy tờ nêu trên để đối chiếu.
Trƣờng hợp doanh nghiệp gửi hồ sơ qua đƣờng bƣu điện đến Sở Tƣ pháp
khi có yêu cầu thì phải xuất trình bản chính giấy tờ nêu trên để đối chiếu.
Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
đƣợc văn bản của doanh nghiệp, Sở Tƣ pháp thay đổi thông tin về tên, địa chỉ trụ
sở Văn phòng đại diện, Chi nhánh, ngƣời đại diện theo pháp luật, danh sách Quản
tài viên hành nghề trong doanh nghiệp.
Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tƣ pháp.
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Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thay đổi thông tin về tên, địa chỉ
trụ sở, văn phòng đại diện, chi nhánh, ngƣời đại diện theo pháp luật, danh sách
Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp trong danh sách Quản tài viên,
doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.
Lệ phí: Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
Căn cứ pháp lý:
- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 2014.
- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề
quản lý, thanh lý tài sản.
- Quyết định số 2007/QĐ-BTP ngày 26/9/2016 của Bộ trƣởng Bộ Tƣ pháp
về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sƣ, tƣ vấn pháp luật, công
chứng, giám định tƣ pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thƣơng mại, quản tài viên
và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc của Bộ Tƣ
pháp.
- Quyết định số 1725 ngày 10/8/2020 của Bộ Tƣ pháp về việc công bố thủ
tục hành chính đƣợc chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản tài
viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý
của Bộ Tƣ pháp./.
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HOÀ BÌNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2069/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 01 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh và Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
nhiệm kỳ 2016-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày
20/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ
tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết
số 12/NQ-HĐND ngày 20/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận
kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ
2016-2021, Nghị quyết số 177/NQ-HĐND ngày 14/10/2019 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Hòa Bình xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021;
Căn cứ Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo
Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016;
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Thực hiện Quyết định số 968/QĐ-TTg ngày 03/8/2019 của Thủ tướng

Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm
kỳ 2016-2021; Quyết định số 1197/QĐ-TTg ngày 30/6/2016 của Thủ tướng
Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ
2016-2021; Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 22/10/2019 của Thủ tướng Chính
phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 20162021; Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 18/5/2020, Quyết định số 1318/QĐUBND ngày 12/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình về việc nghỉ hưu để
hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch, các
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh
I. NGUYÊN TẮC PHÂN CÔNG

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo chung mọi hoạt động của Uỷ
ban nhân dân tỉnh; thực hiện các mặt công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh theo
chức năng, nhiệm vụ đƣợc quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phƣơng
ngày 19/6/2015; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các mặt hoạt động lớn, quan trọng
trên tất cả các lĩnh vực công tác.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, xử lý các công việc hàng
ngày trong từng lĩnh vực công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngoại trừ các công
việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo; khi thực hiện nhiệm vụ
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh để giải quyết công việc thuộc phạm vi đƣợc phân công.
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Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trƣớc Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh về các quyết định liên quan đến việc thực hiện các công việc
đƣợc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công; báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi thấy cần thiết.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công một Phó Chủ tịch làm nhiệm
vụ Thƣờng trực để giúp Chủ tịch điều hành các hoạt động chung của Ủy ban
nhân dân tỉnh, khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vắng mặt tại trụ sở Ủy ban
nhân dân tỉnh.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp giải quyết công việc của Phó Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi vắng hoặc phân công Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh khác giải quyết công việc thay Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi vắng.
3. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ đƣợc giao, các Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh chủ động giải quyết công việc. Nếu có vấn đề liên quan đến
lĩnh vực do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khác phụ trách thì các Phó Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động phối hợp với nhau để giải quyết. Trƣờng hợp
các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh đang phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh quyết định.
4. Trong trƣờng hợp thấy cần thiết, hoặc khi Phó Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh vắng mặt thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp xử lý công việc đã
phân công cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đó; việc phân công công việc
giữa các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (theo điều 2 Quyết định này) có thể
thay đổi theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Các Ủy viên của Ủy ban nhân dân tỉnh là Giám đốc các Sở, Thủ trƣởng
các cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đƣợc phân công và phải
chịu trách nhiệm trƣớc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về
việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đƣợc giao.
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6. Trƣờng hợp cần thiết, hàng tuần, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có buổi họp giao ban
để xử lý những vấn đề mà Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chƣa xử
lý đƣợc (qua hồ sơ, phiếu trình của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) và các vấn
đề khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định các vấn đề đƣa ra họp giao ban
và chủ trì họp giao ban; khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi vắng, Phó Chủ tịch
Thƣờng trực (hay Phó Chủ tịch đƣợc phân công) thay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh chủ trì họp giao ban. Tại các buổi họp giao ban, các Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh trực tiếp hoặc ủy nhiệm cho Chánh Văn phòng Ủy ban nhân
dân tỉnh trình bày các nội dung công việc cần trao đổi.
7. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp mỗi tháng một lần; trƣờng hợp thấy
cần thiết thì tổ chức phiên họp đột xuất. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ tọa
phiên họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. Khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vắng
mặt, Phó Chủ tịch Thƣờng trực (hay Phó Chủ tịch đƣợc phân công) thay Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh chủ tọa phiên họp. Khi họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
hay Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đƣợc phân công chủ trì việc thảo luận
từng vấn đề, từng nội dung, sau đó kết luận cuộc họp.
II. NỘI DUNG PHÂN CÔNG
1. Đối với các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Trong phạm vi lĩnh
vực đƣợc phân công, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm
và quyền hạn sau:
a) Chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố xây dựng quy chế, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; các đề
án, các vấn đề lớn, các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh
liên quan đến lĩnh vực công tác đƣợc giao;
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b) Kiểm tra, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, Hội đồng nhân dân và Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố trong việc thực hiện các chủ trƣơng, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc; kế hoạch và ngân sách thuộc lĩnh vực phụ trách;
c) Giải quyết các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các vấn đề liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh
vực mà các Sở, Ban, ngành không thống nhất ý kiến;
d) Theo dõi công tác tổ chức và cán bộ, chỉ đạo việc xử lý những vấn đề nội
bộ thuộc cơ quan, tổ chức đƣợc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao phụ trách;
đ) Phó Chủ tịch làm nhiệm vụ Thƣờng trực thay mặt Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh chủ trì và điều phối hoạt động chung của Ủy ban nhân dân tỉnh
khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi vắng.
e) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh không xử lý các vấn đề ngoài phạm
vi công việc đƣợc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công và những vấn đề
thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Đối với các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:
Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn cũng nhƣ lĩnh vực đƣợc phân công, các
Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh là Giám đốc các Sở, Thủ trƣởng các cơ quan chuyên
môn có chức năng tham mƣu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nƣớc về lĩnh vực đƣợc phân công; đồng thời có
trách nhiệm xem xét, dự thảo các văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh để giải quyết những công việc thuộc lĩnh vực đƣợc phân công phụ
trách.
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Điều 2. Phân công cụ thể công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy

ban nhân dân tỉnh, các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Văn Khánh
a) Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của Ủy ban nhân
dân tỉnh; lãnh đạo các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trƣởng các cơ quan
chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau đây:
- Chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân
sách Nhà nƣớc hàng năm và dài hạn của tỉnh; quyết định phân bổ các nguồn lực
phát sinh ngoài dự toán; làm chủ tài khoản Quỹ Dự trữ tài chính của tỉnh;
- Công tác quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch và kế hoạch sử dụng
đất, xúc tiến đầu tƣ (chủ trƣơng đầu tƣ, quyết định chủ trƣơng đầu tƣ); chiến lƣợc
quốc gia về tăng trƣởng xanh;
- Chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ các dự án nhà ở thƣơng mại;
- Chủ trƣơng đầu tƣ các công trình, dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà
nƣớc mới phát sinh ngoài kế hoạch; các dự án thuộc nguồn vốn đầu tƣ công, vốn trái
phiếu Chính phủ, nguồn vốn ODA (Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao các Phó
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các công trình, dự án nguồn vốn
đầu tƣ công, trái phiếu chính phủ và nguồn vốn ODA theo từng lĩnh vực phụ trách);
- Công tác nội vụ (tổ chức bộ máy, cán bộ, xây dựng chính quyền, địa giới
hành chính, công tác thi đua - khen thƣởng); công tác tƣ pháp; công tác cải cách
hành chính; quyết định về quy chế và lề lối làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Công tác đối nội, đối ngoại của tỉnh;
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- Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác tiếp dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo của công dân.
c) Là Chủ tịch các Hội đồng: Thi đua - Khen thƣởng tỉnh; Nghĩa vụ quân
sự tỉnh.
Là Trƣởng các Ban Chỉ đạo: Phòng chống khủng bố tỉnh; Khu vực phòng
thủ tỉnh; Thực hiện Đề án “Bảo đảm quốc phòng của tỉnh Hòa Bình giai đoạn
2015-2020, định hƣớng đến năm 2030”; An toàn thực phẩm tỉnh; Thực hiện
chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình; Thi hành
án dân sự tỉnh; Cải thiện môi trƣờng đầu tƣ, kinh doanh và nâng cao chỉ số cạnh
tranh tỉnh Hòa Bình; Cải cách hành chính tỉnh; Lập hồ sơ đề nghị công nhận xã
An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Hòa Bình theo Quyết định số 897/QĐTTg ngày 27/5/2016 của Thủ tƣớng Chính phủ.
- Trƣởng ban An toàn giao thông tỉnh; Trƣởng Ban Chỉ huy phòng chống
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.
- Là Chủ tịch Hội đồng quản lý: Quỹ đầu tƣ phát triển, Quỹ phát triển đất,
Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh.
d) Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tƣ, Nội
vụ, Thanh tra, Tƣ pháp, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Ủy ban nhân
dân thành phố Hòa Bình; Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong.
đ) Chủ trì phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Thƣờng trực Hội đồng
nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; giữ mối liên hệ với Thƣờng trực Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Đức Hinh
a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
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- Làm nhiệm vụ Thƣờng trực Ủy ban nhân dân tỉnh, thay mặt Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh chủ trì và điều phối hoạt động chung của Ủy ban nhân dân
tỉnh khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi vắng.
- Tài chính, xây dựng, công nghiệp, thƣơng mại, tài nguyên, môi trƣờng,
công tác giải phóng mặt bằng, chƣơng trình mục tiêu quốc phòng an ninh trên địa
bàn trọng điểm; chƣơng trình quốc gia về biến đổi khí hậu, nguồn vốn hình thành
từ đất đai;
- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp chung nguồn vốn đầu tƣ
công, vốn trái phiếu chính phủ và nguồn vốn ODA; chỉ đạo thực hiện các dự án
thuộc nguồn vốn trái phiếu chính phủ và các công trình, dự án nguồn vốn ODA,
vốn đầu tƣ công thuộc khối (trƣớc khi phê duyệt xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh);
- Các thủ tục lựa chọn nhà đầu tƣ các dự án nhà ở thƣơng mại (sau khi
chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ);
- Đổi mới, phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế;
- Phân bổ các nguồn lực phát sinh trong dự toán đƣợc giao thuộc lĩnh vực
phụ trách.
- Nông nghiệp, phát triển nông thôn, lâm nghiệp, thuỷ sản và thuỷ lợi; khoa
học và công nghệ, hợp tác xã, khí tƣợng thuỷ văn, phòng chống thiên tai và tìm
kiếm cứu nạn; dân tộc, thống kê; công tác tôn giáo;
- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch hằng năm, kế hoạch trung và dài hạn Chƣơng
trình thực hiện Nghị quyết số 37, chƣơng trình 134 và các chƣơng trình mục tiêu
quốc gia thuộc khối; các công trình, dự án vốn đầu tƣ công, vốn ODA thuộc khối;
- Phụ trách Các chƣơng trình: Xây dựng nông thôn mới, Chống sạt lở bờ
sông; Chƣơng trình mục tiêu quốc gia nƣớc sạch và vệ sinh môi trƣờng nông
thôn; công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Các Dự án: Vùng hạ
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lƣu đập thuỷ điện Hoà Bình; Dự án sắp xếp ổn định dân cƣ theo Quyết định số
193/QĐ-TTg và Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ; Các Dự
án đƣờng cứu nạn, cứu hộ; Công tác dân tộc, chính sách định canh, định cƣ theo
Quyết định số 1342/QĐ-TTg và Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính
phủ; Chính sách hỗ trợ ngƣời dân thuộc hộ nghèo theo Quyết định số
102/2009/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ (trƣớc khi phê duyệt xin ý kiến Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh);
- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các dự án về nông
nghiệp, thuỷ lợi nguồn vốn trái phiếu chính phủ và các công trình, dự án nguồn
vốn ODA thuộc khối;
- Đề án 03/ĐATU ngày 14/01/2010 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy về củng
cố nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội
và đảm bảo quốc phòng - an ninh 2 xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu;
- Phân bổ các nguồn lực phát sinh trong dự toán đƣợc giao thuộc lĩnh vực
phụ trách.
- Phụ trách các Ban Chỉ đạo đƣợc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập
mới thuộc lĩnh vực công tác đƣợc phân công.
- Một số công việc khác theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Là Chủ tịch các Hội đồng: Thẩm định chủ trƣơng đầu tƣ các công trình
dự án đầu tƣ công theo quy định của Luật đầu tƣ công (theo lĩnh vực phụ trách);
Bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nƣớc tỉnh; Thẩm định giá tài sản lƣới điện hạ áp
nông thôn tỉnh; Quỹ Bảo vệ môi trƣờng; Thẩm định giá đất cụ thể tỉnh Hòa Bình;
Thẩm định Bảng giá đất tỉnh Hòa Bình, Khoa học tỉnh; Quản lý Quỹ hỗ trợ phát
triển hợp tác xã tỉnh; Thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên
địa bàn tỉnh; Quỹ dịch vụ môi trƣờng tỉnh; Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh; Thẩm
định chủ trƣơng đầu tƣ các công trình dự án đầu tƣ công theo quy định của Luật
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đầu tƣ công (theo lĩnh vực phụ trách); Hội đồng Cung cấp khu vực phòng thủ
tỉnh.
- Làm Trƣởng các Ban chỉ đạo: Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
Chống buôn lậu, gian lận thƣơng mại và hàng giả tỉnh; Tổng kiểm kê tài sản và
xác định lại giá trị tài sản doanh nghiệp Nhà nƣớc; Thực hiện quy chế quản lý, sử
dụng trụ sở làm việc tại cơ quan hành chính sự nghiệp; Công tác bồi thƣờng, giải
phóng mặt bằng và hỗ trợ, tái định cƣ tỉnh Hòa Bình; Thực hiện kế hoạch hành
động Chƣơng trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hòa
Bình; Đề án tổng thể Bảo vệ môi trƣờng lƣu vực Sông Nhuệ - Sông Đáy thuộc
tỉnh Hòa Bình; Đôn đốc thu, nộp Ngân sách nhà nƣớc tỉnh; Hội nhập kinh tế quốc
tế tỉnh; Thực hiện Chƣơng trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Hòa Bình; Chính
sách nhà ở và thị trƣờng bất động sản tỉnh Hòa Bình; Bảo vệ an toàn công trình
lƣới điện cao áp; Dự án cấp nƣớc thị trấn Lƣơng Sơn và thị trấn Cao Phong,
Kiểm kê rừng tỉnh, giai đoạn 2013-2016; Trừ, diệt chuột tỉnh; Phòng chống dịch
bệnh gia súc, gia cầm tỉnh; Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản; Áp
dụng hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào
hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nƣớc tỉnh Hoà Bình; Sắp xếp, đổi mới
và phát triển nông, lâm trƣờng Quốc doanh tỉnh Hòa Bình; Quản lý giống vật
nuôi tỉnh Hòa Bình; Phát triển kinh tế tập thể tỉnh; Ban Điều hành chƣơng trình
“Nâng cao năng suất và chất lƣợng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp vừa và
nhỏ tỉnh Hòa Bình đến năm 2020”; Phát triển kinh tế tập thể tỉnh; Thực hiện
Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của tỉnh; Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông
nghiệp theo hƣớng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây
dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình đến năm 2030. Trƣởng Ban Chỉ huy về các
vấn đề cấp bách bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Hòa Bình;
Trƣởng Ban Công tác ngƣời cao tuổi tỉnh. Làm Phó Trƣởng Ban chỉ đạo thực
hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của tỉnh;
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- Phụ trách các Ban Chỉ đạo đƣợc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập
mới thuộc lĩnh vực công tác đƣợc phân công.
c) Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các Sở, ngành: Tài chính, Văn phòng UBND
tỉnh, Công Thƣơng, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trƣờng, Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Ban Dân tộc, Cục Thuế, Chi cục Hải quan, Ban
Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, Cục Thống kê, Khí tƣợng
thuỷ văn, Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng các công trình nông nghiệp và phát
triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các huyện: Lạc Sơn, Yên Thủy, Lƣơng Sơn, Lạc
Thủy.
d) Giữ mối quan hệ với Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội
Cựu chiến binh tỉnh.
e) Phụ trách công tác Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Chƣơng
a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
- Giao thông vận tải; Văn hoá, thể thao và du lịch, gia đình; lao động, việc
làm, xuất khẩu lao động; công tác xóa đói, giảm nghèo, bảo hiểm xã hội, ngân
hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Nhà nƣớc và Kho bạc Nhà nƣớc tỉnh; Giáo
dục, đào tạo; Y tế; Thông tin và truyền thông; Phát thanh và truyền hình, công tác
ngoại vụ, viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài;
- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện: Các dự án, các
chƣơng trình thuộc lĩnh vực phụ trách; chƣơng trình 135; dự án về giao thông;
nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và các công trình, dự án nguồn vốn đầu tƣ công,
nguồn vốn ODA thuộc khối; Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của
Thủ tƣớng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ƣơng cho 23
huyện có tỷ lệ nghèo cao đƣợc áp dụng cơ chế, chính sách đầu tƣ cơ sở hạ tầng
theo Nghị quyết số 30A/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chƣơng
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trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững với 62 huyện nghèo (trƣớc khi phê
duyệt xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).
- Chỉ đạo thực hiện các kế hoạch hằng năm, kế hoạch trung và dài hạn
chƣơng trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, các chƣơng trình mục tiêu quốc gia
của các ngành thuộc lĩnh vực phụ trách;
- Phụ trách các dự án từ nguồn phi chính phủ nƣớc ngoài; giúp Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh thực hiện các chƣơng trình, dự án từ nguồn vốn trái phiếu
Chính phủ và các công trình, dự án nguồn vốn đầu tƣ công, nguồn vốn ODA
thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Phân bổ các nguồn lực phát sinh trong dự toán đƣợc giao thuộc lĩnh vực
phụ trách.
b) Là Chủ tịch Hội đồng: Giáo dục tỉnh; Phối hợp phổ biến giáo dục pháp
luật; Thẩm định chủ trƣơng đầu tƣ các công trình dự án đầu tƣ công theo quy
định của Luật đầu tƣ công (theo lĩnh vực phụ trách); Xét duyệt viên chức và học
sinh đi học theo “Đề án đào tạo bác sỹ, dƣợc sỹ đại học tuyến y tế cơ sở giai đoạn
2010-2020”; Tuyển sinh cử tuyển tỉnh; Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh; Quỹ
Bảo trợ trẻ em tỉnh Hòa Bình; Thẩm định chủ trƣơng đầu tƣ các công trình dự án
đầu tƣ công theo quy định của Luật đầu tƣ công (theo lĩnh vực phụ trách).
c) Làm Trƣởng các Ban Chỉ đạo: Phòng không nhân dân tỉnh; Ứng dụng
công nghệ thông tin tỉnh; Hiến máu tình nguyện tỉnh Hòa Bình; Triển khai thực
hiện các Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013
của Thủ tƣớng Chính phủ; Thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt
động giám định tƣ pháp”; Phổ cập giáo dục và xây dựng xã hội học tập; Chƣơng
trình kiên cố hoá trƣờng, lớp học; Kiểm tra văn bằng chứng chỉ; Cuộc vận động
nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục; Phát triển nhân lực;
Phòng, chống dịch bệnh tỉnh Hòa Bình; Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình;
Phòng chống suy dinh dƣỡng tỉnh; Thực hiện Đề án luân phiên cán bộ y tế tỉnh
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Hòa Bình; Chƣơng trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng
thuốc Methadone tỉnh; Về hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời; Phòng chống mù
lòa tỉnh; Phong trào vệ sinh yêu nƣớc tỉnh; Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa
chỉ nhân đạo; Quản lý Quỹ khám chữa bệnh ngƣời nghèo; Phòng chống tác hại
thuốc lá; Thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế toàn
dân tỉnh Hòa Bình; Giảm nghèo bền vững tỉnh; Chăm sóc ngƣời có công, xây
dựng và điều hành Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Hòa Bình; Tuần lễ quốc gia An
toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ tỉnh; Thực hiện Đề án đào tạo nghề
cho ngƣời lao động nông thôn đến năm 2020 tỉnh; Chƣơng trình phát triển thanh
niên tỉnh; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm và
tệ nạn xã hội tỉnh Hòa Bình; Thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày
14/10/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với công
dân hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ
tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (BCĐ 49); Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ
nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo (BCĐ 1237); Ban Chỉ đạo thực hiện
Đề án Xây dựng lực lƣợng Dân quân tự vệ tỉnh giai đoạn 2016-2020. Trƣởng Ban
rà soát thực hiện chính sách đối với ngƣời có công với cách mạng trên địa bàn
tỉnh; Trƣởng Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh; Trƣởng Ban Đại diện
Hội đồng quản trị ngân hàng Chính sách xã hội.
- Phụ trách các Ban Chỉ đạo đƣợc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập
mới thuộc lĩnh vực công tác đƣợc phân công.
d) Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Y tế,
Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông
vận tải; Lao động - Thƣơng binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng
Chính sách xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nƣớc chi nhánh tỉnh, Kho bạc Nhà nƣớc
tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng các công trình giao thôngĐài Phát thanh
và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tƣ, Thƣơng mại và Du lịch tỉnh,
Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
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Hòa Bình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện: Tân Lạc, Mai
Châu, Đà Bắc, Kim Bôi.
đ) Giữ mối quan hệ với Tỉnh Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội
Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
4. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Chỉ huy trƣởng Bộ Chỉ huy quân sự
tỉnh, Đại tá Hà Tất Đạt
- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các
công việc thuộc lĩnh vực quân sự - quốc phòng trên địa bàn tỉnh;
- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo
sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lê
Xuân Minh
- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các
công việc thuộc lĩnh vực an ninh - trật tự trên địa bàn tỉnh;
- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo
sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
6. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Trọng
- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các
công việc thuộc lĩnh vực nội vụ trên địa bàn tỉnh;
- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo
sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
7. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân
tỉnh Đinh Công Sứ
- Chỉ đạo và điều hành công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
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- Giải quyết một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh.
8. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn
Văn Trƣờng
- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các
công việc thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống
tham nhũng trên địa bàn tỉnh;
- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo
sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
9. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Sở Tài chính Bùi Văn Đức
- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các
công việc thuộc lĩnh vực tài chính trên địa bàn tỉnh;
- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo
sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
10. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Bùi Đức Hậu
- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các
công việc thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh;
- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo
sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
11. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Sở Công Thƣơng
Phạm Tiến Dũng
- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các
công việc thuộc lĩnh vực công thƣơng trên địa bàn tỉnh;
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- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo
sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
12. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Sở Xây dựng
Trần Hải Lâm
- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các
công việc thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh;
- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo
sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
13. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn Trần Văn Tiệp
- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các
công việc thuộc lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh;
- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo
sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
14. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Sở Tài nguyên và
Môi trƣờng Trần Anh
- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các
công việc thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trƣờng trên địa bàn tỉnh;
- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo
sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
15. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ
Quách Tất Liêm
- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các
công việc thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tƣ trên địa bàn tỉnh;
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- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo
sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
16. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch Bùi Thị Niềm
- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết
các công việc thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch trên
địa bàn tỉnh;
- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo
sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
17. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Sở Lao động- Thƣơng binh
và Xã hội Quách Thị Kiều
- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các
công việc thuộc lĩnh vực lao động, ngƣời có công và xã hội trên địa bàn tỉnh;
- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo
sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
18. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Sở Y tế Trần Quang Khánh
- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các
công việc thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh;
- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo
sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
19. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Sở Tƣ pháp Bùi Thị
Thúy Bình
- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các
công việc thuộc lĩnh vực tƣ pháp trên địa bàn tỉnh;
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- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo
sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
20. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Sở Khoa học và
Công nghệ Đỗ Hải Hồ
- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các
công việc thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;
- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo
sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
21. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Sở Thông tin và
Truyền thông Nguyễn Hoàng Thƣ
- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các
công việc thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh;
- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo
sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
22. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Sở Ngoại vụ
Trần Hồng Quang
- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các
công việc thuộc lĩnh vực ngoại vụ trên địa bàn tỉnh;
- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo
sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
23. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Trƣởng Ban Dân tộc tỉnh Đinh
Thị Thảo
- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các
công việc thuộc lĩnh vực dân tộc trên địa bàn tỉnh;
- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo
sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
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24. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Bùi Thị Kim Tuyến
- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các
công việc thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh;
- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo
sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế
Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa
Bình về việc phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh và Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Thành viên Ủy ban
nhân dân tỉnh, Thủ trƣởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội
đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÕA BÌNH

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2074/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 03 tháng 9 năm2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Trung tâm Xúc tiến đầu tƣ, thƣơng mại và du lịch tỉnh Hòa Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy
định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Thủ
tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du
lịch tỉnh Hòa Bình;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 2188/SNVTCBC&TCPCP ngày 17 tháng 8 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tƣ, thƣơng mại và
du lịch tỉnh Hòa Bình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết
định số 968/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
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tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Xúc
tiến đầu tƣ, thƣơng mại và du lịch tỉnh Hòa Bình.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ
trƣởng các ban, ngành của tỉnh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tƣ, thƣơng mại
và du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh
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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
QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâmXúc tiến
đầu tƣ, thƣơng mại và du lịch tỉnh Hòa Bình
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2074 /QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)
Điều 1. Vị trí và chức năng
1. Trung tâm Xúc tiến đầu tƣ, thƣơng mại và du lịch tỉnh Hòa Bình (sau
đây gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, là đơn vị
sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thƣờng xuyên, có tƣ cách pháp
nhân, có con dấu riêng, đƣợc mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nƣớc và ngân hàng
để hoạt động theo quy định của pháp luật.
Tên gọi: Trung tâm Xúc tiến đầu tƣ, thƣơng mại và du lịch tỉnh Hòa Bình.
Tên giao dịch Quốc tế: Hoa Binh Investment, Trade and Tourism Promotion
Center.
Trụ sở: Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
2. Trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu
tƣ, xúc tiến thƣơng mại và xúc tiến du lịch của tỉnh Hòa Bình; thực hiện công
tác hỗ trợ tƣ vấn, cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tìm
cơ hội đầu tƣ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
3. Trung tâm có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan (theo
quy chế phối hợp với các sở, ban, ngành do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành)
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trong các lĩnh vực công tác, nghiệp vụ chuyên môn về xúc tiến đầu tƣ, thƣơng
mại và du lịch theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Nhiệm vụ
1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục hoạt động xúc tiến đầu
tƣ, thƣơng mại và du lịch hàng năm, 5 năm của tỉnh.
2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chƣơng trình, kế hoạch công tác hàng
năm, 5 năm của Trung tâm.
3. Hƣớng dẫn, hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ cho các nhà đầu tƣ giải quyết
các thủ tục hành chính từ khâu quyết định chủ trƣơng đầu tƣ, đất đai, quy hoạch
xây dựng, môi trƣờng; thay mặt nhà đầu tƣ chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ và nhận
kết quả trao lại cho nhà đầu tƣ trong lĩnh vực xúc tiến đầu tƣ, thƣơng mại và du
lịch.
4. Tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo về xúc tiến đầu tƣ, thƣơng
mại, du lịch trong và ngoài nƣớc.
5. Tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến thƣơng mại (hội chợ, triển
lãm thƣơng mại, nghiên cứu thị trƣờng; xây dựng phòng trƣng bày giới thiệu,
quảng bá sản phẩm của tỉnh; tổ chức các phiên chợ đƣa hàng Việt về nông thôn,
vùng sâu, vùng xa,...); xúc tiến du lịch (hội chợ, liên hoan, ngày hội, lễ hội, tuần
lễ du lịch,...); tổ chức các đoàn xúc tiến thƣơng mại, xúc tiến du lịch trong và
ngoài nƣớc.
6. Tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề về thị trƣờng, sản phẩm; giới
thiệu sản phẩm xuất khẩu, giới thiệu các dự án kêu gọi đầu tƣ vào tỉnh. Hỗ trợ
nhà đầu tƣ thông tin về dự án, triển khai dự án sau khi đƣợc đƣợc cấp phép đầu
tƣ.
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7. Tổ chức các chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng, tập huấn nâng cao năng
lực xúc tiến đầu tƣ, thƣơng mại và du lịch; năng lực cạnh tranh cho các doanh
nghiệp vừa và nhỏ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và yêu cầu của các
Hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp.
8. Thu thập, cung cấp, trao đổi thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, ấn
phẩm, tài liệu phục vụ công tác xúc tiến đầu tƣ, thƣơng mại, du lịch và hỗ trợ
doanh nghiệp.
9. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, cung cấp thông tin về
tiềm năng, cơ hội, cơ chế chính sách, nhu cầu đầu tƣ phát triển kinh tế - xã hội
nhằm kêu gọi, thu hút đầu tƣ vào tỉnh.
10. Là đầu mối thu thập ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp trong và
ngoài nƣớc; tham mƣu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải
quyết các khó khăn, vƣớng mắc của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động xúc
tiến đầu tƣ, thƣơng mại và du lịch nhằm cải thiện môi trƣờng đầu tƣ và kinh
doanh của tỉnh.
11. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quan hệ với các cơ quan, tổ chức có liên
quan nhƣ: Thƣơng vụ Việt Nam tại nƣớc ngoài, các sứ quán, Phòng Thƣơng mại
và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức đào tạo hợp pháp, các đối tác nƣớc ngoài
vào Việt Nam hoạt động liên quan theo quy định của pháp luật để thu thập thông
tin, nghiên cứu, dự báo, định hƣớng phát triển thị trƣờng, các sản phẩm hàng
hóa tiêu dùng và xuất khẩu, hỗ trợ xây dựng thƣơng hiệu các sản phẩm hàng hóa
của tỉnh và doanh nghiệp.
12. Tổ chức giao lƣu, hợp tác với các tổ chức xúc tiến đầu tƣ, thƣơng mại,
du lịch trong nƣớc và nƣớc ngoài nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tƣ,
thƣơng mại, du lịch của tỉnh.
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13. Phối hợp với các sở, ngành chức năng của tỉnh: Sở Kế hoạch và Đầu
tƣ, Sở Công Thƣơng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý các khu
công nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Hiệp hội Doanh
nghiệp tỉnh,… đề xuất xây dựng chƣơng trình, kế hoạch, đề án 5 năm và hàng
năm về xúc tiến đầu tƣ, thƣơng mại và du lịch của tỉnh.
14. Phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh
xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách, chƣơng trình hỗ trợ khuyến khích xuất
khẩu, đầu tƣ vào tỉnh.
15. Phối hợp với các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh xây
dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tƣ từng thời kỳ theo lĩnh vực, địa bàn; chủ trì
(làm bên mời thầu) thực hiện lựa chọn nhà đầu tƣ đối với các dự án tỉnh chuẩn
bị kêu gọi đầu tƣ. Tổ chức đăng tải công khai và cập nhật thƣờng xuyên tình
hình thực hiện danh mục dự án kêu gọi đầu tƣ.
16. Xây dựng dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu
tổ chức của Trung tâm trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
17. Quản lý công tác tổ chức, cán bộ, viên chức, tài sản, tài chính của
Trung tâm theo quy định của Nhà nƣớc và của tỉnh; thực hiện công tác tổng hợp,
báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất kịp thời, chính xác theo quy định của Nhà
nƣớc và của Ủy ban nhân dân tỉnh.
18. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến xúc tiến đầu tƣ, thƣơng
mại và du lịch do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
Điều 3. Quyền hạn
1. Đƣợc yêu cầu các cơ quan chức năng cung cấp tài liệu, thông tin về
kinh tế, đầu tƣ, thƣơng mại, du lịch; tham khảo các dự án, quy hoạch phát triển
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của tỉnh có liên quan trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tƣ, xúc tiến
thƣơng mại, xúc tiến du lịch.
2. Đƣợc quan hệ, tiếp xúc với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nƣớc để
thực hiện chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao.
3. Đƣợc tham gia thẩm định các đề án có liên quan.
4. Thay mặt nhà đầu tƣ thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tƣ theo quy định
hiện hành đối với các dự án đăng ký đầu tƣ vào tỉnh; báo cáo Ủy ban nhân dân
tỉnh về kết quả thực hiện.
5. Đƣợc thực hiện các dịch vụ tƣ vấn có thu theo quy định hiện hành của
Nhà nƣớc và Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 4. Cơ cấu tổ chức, biên chế
1. Cơ cấu tổ chức
a) Lãnh đạo Trung tâm
- Trung tâm có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc;
- Giám đốc là ngƣời đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trƣớc Ủy ban
nhân dân tỉnh và trƣớc pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;
- Phó Giám đốc là ngƣời giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trƣớc Giám
đốc Trung tâm và trƣớc pháp luật về nhiệm vụ đƣợc phân công; khi Giám đốc
vắng mặt, một Phó Giám đốc đƣợc Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động
của Trung tâm;
- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thƣởng, kỷ luật và các chế
độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo phân
cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.
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b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
- Văn phòng;
- Phòng Xúc tiến đầu tƣ;
- Phòng Xúc tiến thƣơng mại và du lịch;
- Phòng Dịch vụ, tƣ vấn và hỗ trợ doanh nghiệp.
Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xây dựng Đề án xác định vị trí việc
làm, Quy chế phối hợp của Trung tâm với các sở, ban, ngành và các đơn vị có
liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; đồng thời ban hành quy định
chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. Việc bổ
nhiệm, miễn nhiệm, điều động Trƣởng phòng, Phó Trƣởng phòng và điều động
cán bộ, viên chức của Trung tâm thực hiện theo quy định và phân cấp hiện hành
của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Biên chế (số lƣợng ngƣời làm việc)
a) Số lƣợng ngƣời làm việc của Trung tâmđƣợc xác định trên cơ sở vị trí
việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Trung tâm và nằm
trong tổng biên chế sự nghiệp đƣợc Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Trung tâm
hàng năm.
b) Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thực hiện theo quy định
pháp luật hiện hành và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

