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MỤC LỤC 

    

Trang 

 

 

 VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
 

01-12-2020 Quyết định số 2956/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục 

thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý doanh 

nghiệp, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Hoà Bình 

3 

03-12-2020 Quyết định số 3023/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục 

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

quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương 

binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hoà Bình 

39 

03-12-2020 Quyết định số 3024/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục 

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

quyết trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hoà 

Bình 

 

84 
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03-12-2020 Quyết định số 3025/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục 

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

quyết trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình 

102 

03-12-2020 Quyết định số 3026/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục 

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

quyết trong lĩnh vực Hộ tịch, lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Uỷ ban nhân dân cấp 

huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã tỉnh Hoà Bình 

113 

03-12-2020 Quyết định số 3028/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục 

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

quyết trong lĩnh vực Điện, lĩnh vực Lưu thông hàng hoá trong 

nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh 

Hoà Bình 

150 

04-12-2020 Quyết định số 3040/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục 

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

quyết trong lĩnh vực Tổ chức biên chế thuộc  thẩm quyền giải 

quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hoà Bình 

183 

11-12-2020 Quyết định số 3131/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục mầm non 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Hoà Bình 

192 

28-12-2020 Quyết định số 3292/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ 

tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

sung, thủ tục hành chính sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

lĩnh vực Người có công, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Lao động – Thương binh và xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp 

huyện, Uỷ ban nhân dâ cấp xã tỉnh Hoà Bình. 

195 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH HÒA BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:    2956/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 01 tháng  12    năm 2020 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 

trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển 

nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Hòa Bình 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

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

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 06/8/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát các thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 

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

kiểm soát thủ tục hành chính; 

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

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

chính; 

Căn cứ Quyết định số 2412/QĐ-BNN-KHCN ngày 22/6/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành 

chính được thay thế lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 

311/QĐ-BNN-QLDN ngày 21/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực quản lý 
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doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; Quyết định số 2538/QĐ-BNN-VP ngày 06/7/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Tờ trình số 800/TTr-SNN, ngày 23/11/2020; Tờ trình số 809/TTr-SNN ngày 

26/11/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

mới ban hành lĩnh vực quản lý doanh nghiệp (01 thủ tục); lĩnh vực Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn (02 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình 

Điều 2. Bãi bỏ 07 thủ tục lĩnh vực Trồng trọt, lĩnh vực Chăn nuôi, lĩnh vực 

Lâm nghiệp, lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình, công bố tại 

Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 04/6/2018; Quyết định số 1545/QĐ-UBND 

ngày 22/8/2017; Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 22/10/2012; Quyết định số 

3034/QĐ-UBND ngày 01/12/2016; Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 

11/4/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. 

 (Có phụ lục chi tiết kèm theo). 

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính tại Quyết định 

này được công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ 

“csdl.dichvucong.gov.vn”; Cổng Dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: 

dichvucong.hoabinh.gov.vn); Trang Thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh 

(địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn). 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
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Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện 

tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. 

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên 

quan, căn cứ thủ tục hành chính tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình 

nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp tỉnh trình 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Thời gian trước ngày 10/12/2020. 

+ Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên 

quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được công bố 

tại Quyết định này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của 

Sở, ngành liên quan và niêm yết, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết theo quy định. 

Điều 4. 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: Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công 

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

này./. 

 CHỦ TỊCH 

 

 Bùi Văn Khánh 
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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÒA BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  2956/QĐ-UBND ngày  01  tháng  12 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––  

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

I. TTHC BAN HÀNH MỚI 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính/Mã hồ sơ TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa 

điểm  

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực hiện qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích 
Căn cứ pháp lý 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

I Lĩnh vực Quản lý doanh nghiệp     

1 

Phê duyệt  Đề án sắp xếp, 

đổi mới công ty nông, 

lâm nghiệp 

1.000025.000.00.00.H28 

- Thẩm định Đề 

án: 20 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận hồ sơ thẩm 

định Đề án hợp 

lệ; 

- Thẩm định 

Phương án: 20 

ngày làm việc kể 

Trung 

tâm Phục 

vụ Hành 

chính 

cổng tỉnh  

Không x x 

- Điều 23 Nghị định số 118/2014/NĐ-

CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ 

về sắp xếp, đổi mới và phát triển, 

nâng cao hiệu quả hoạt động của công 

ty nông, lâm nghiệp; 

- Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư 

số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27 

tháng 01 năm 2015 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hướng 
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từ khi nhận được 

hồ sơ Phương án 

đầy đủ, đúng quy 

định; 

- Hoàn thiện Hồ 

sơ trình Phê duyệt 

Phương án: 10 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận 

dược văn bản 

thẩm định của Bộ 

Nông nghiệp và 

PTNT; 

- Phê duyệt Đề 

án: 05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được văn 

bản phê duyệt 

Phương án của 

Thủ tướng Chính 

phủ. 

dẫn xây dựng đề án và phương án 

tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty 

nông, lâm nghiệp theo Nghị định 

số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 

của Chính phủ; 

- Quyết định số 311/QĐ-BNN-QLDN 

ngày 21/01/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

về việc công bố thủ tục hành chính 

chuẩn hóa lĩnh vực quản lý doanh 

nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

II Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT     

1 Công nhận doanh nghiệp 

nông nghiệp ứng dụng 
18 ngày làm việc. Trung 

tâm Phục 
Không x x - Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg 

ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Thủ 
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công nghệ cao 

1.003388.000.00.00.H.28 

 

vụ Hành 

chính 

cổng tỉnh  

tướng Chính phủ Quy định tiêu chí, 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục công 

nhận Doanh nghiệp nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao;  

- Quyết định số 2412/QĐ-BNN-

KHCN ngày 22/6/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về việc công bố thủ tục hành 

chính được thay thế lĩnh vực Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2 

Công nhận lại doanh 

nghiệp nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao 

1.003371.000.00.00.H28 

 

18 ngày làm việc. 

Trung 

tâm Phục 

vụ Hành 

chính 

cổng tỉnh  

Không x x 

 

II. TTHC BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ 

 

STT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL quy định việc 

bãi bỏ TTHC hoặc lý do bãi 

bỏ 

Lĩnh 

vực 

Cơ quan thực 

hiện/QĐ công bố 

Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 Không có 
Tiếp nhận bản công bố hợp quy 

giống cây trồng. 

- Quyết định số 2538/QĐ-BNN-

VP ngày 06/7/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về việc Ban hành Danh 

mục thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực Nông nghiệp và Phát triển 

Trồng 

trọt 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT (Quyết định số 

1317/QĐ-UBND ngày 

04/6/2018) 



 

CÔNG BÁO/Số 07 + 08/Ngày 20-01-2021                                                                           9 

 

 

 

nông thôn. 

2 T-HBI-281943-TT 

Tiếp nhận công bố hợp quy thức 

ăn chăn nuôi dựa trên kết quả tự 

đánh giá. 

- Nghị định số 39/2017/NĐ-CP 

ngày 04/04/2017 của Chính phủ 

Về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy 

sản; 

- Quyết định số 321/QĐ-BNN-PC 

ngày 24/01/2019 về việc Công bố 

danh mục VB QPPL hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một 

phần thuộc lĩnh vực quản lý NN 

của Bộ NNPTNT năm 2018; 

- Quyết định số 2538/QĐ-BNN-

VP ngày 06/7/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về việc Ban hành Danh 

mục thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

Chăn 

nuôi 

Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y (Quyết định số 

1545/QĐ-UBND ngày 

22/8/2017) 

3 T-HBI-281944-TT 

Tiếp nhận công bố hợp quy thức 

ăn chăn nuôi dựa kết quả chứng 

nhận hợp quy của tổ chức chứng 

nhận. 

- Nghị định số 39/2017/NĐ-CP 

ngày 04/04/2017 của Chính phủ 

Về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy 

sản; 

- Quyết định số 321/QĐ-BNN-PC 

ngày 24/01/2019 về việc Công bố 

Chăn 

nuôi 

Chi cục chăn nuôi và 

thú y (Quyết định số 

1545/QĐ-UBND ngày 

22/8/2017) 
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danh mục VB QPPL hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một 

phần thuộc lĩnh vực quản lý NN 

của Bộ NNPTNT năm 2018; 

- Quyết định số 2538/QĐ-BNN-

VP ngày 06/7/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về việc Ban hành Danh 

mục thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

4 T-HBI-140241-TT 
Hủy bỏ chứng chỉ nguồn giống 

cây trồng lâm nghiệp. 

- Luật Lâm nghiệp ngày 

15/11/2017; 

- Thông tư số 27/2018/TT-

BNNPTNT ngày 16/11/2018 Quy 

định về quản lý, truy xuất nguồn 

gốc lâm sản; 

- Thông tư số 30/2018/TT-

BNNPTNT ngày 16/11/2018 Quy 

định Danh mục loài cây trồng lâm 

nghiệp chính; công nhân giống và 

nguồn giống; quản lý vật liệu 

giống cây trồng lâm nghiệp chính; 

- Quyết định số 2538/QĐ-BNN-

VP ngày 06/7/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Lâm 

nghiệp 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

(Quyết định số 

1486/QĐ-UBND ngày 

22/10/2012) 
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nông thôn về việc Ban hành Danh 

mục thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

5 T-HBI-280722-TT 

Lưu giữ, sưu tầm mẫu vật, 

nguồn gien sinh vật rừng thuộc 

nhóm thực vật rừng, động vật 

rừng nguy cấp, quý, hiếm trong 

khu rừng đặc dụng vì mục đích 

khoa học (Phạm vi giải quyết 

của Ban quản lý rừng đặc dụng). 

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP 

của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Lâm 

nghiệp;  

- Thông tư số 27/2018/TT-

BNNPTNT ngày 16/11/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định về 

quản lý, try xuất nguồn gốc lâm 

sản; 

- Quyết định số 5104/QĐ-BNN-

PC ngày 31/12/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về việc công bố 

Danh mục văn bản quy phạm pháp 

luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn năm 2019  

Lâm 

nghiệp 

Ban Quản lý rừng đặc 

dụng (Quyết định số 

3034/QĐ-UBND ngày 

01/12/2016) 
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- Quyết định số 2538/QĐ-BNN-

VP ngày 06/7/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về việc Ban hành Danh 

mục thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

6 T-HBI-280723-TT 

Lưu giữ, sưu tầm mẫu vật, 

nguồn gien sinh vật rừng thông 

thường trong khu rừng đặc dụng 

vì mục đích khoa học (Phạm vi 

giải quyết của Ban quản lý rừng 

đặc dụng). 

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP 

của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Lâm 

nghiệp;  

- Thông tư số 27/2018/TT-

BNNPTNT ngày 16/11/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định về 

quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm 

sản; 

- Quyết định số 5104/QĐ-BNN-

PC ngày 31/12/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về việc công bố 

Danh mục văn bản quy phạm pháp 

luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn năm 2019  

Lâm 

nghiệp 

Ban Quản lý rừng đặc 

dụng (Quyết định số 

3034/QĐ-UBND ngày 

01/12/2016) 

 

http://tthc.tongcuclamnghiep.gov.vn/ApDetail.aspx?Id=534ba63e4d4e54110c325f50
http://tthc.tongcuclamnghiep.gov.vn/ApDetail.aspx?Id=534ba63e4d4e54110c325f50
http://tthc.tongcuclamnghiep.gov.vn/ApDetail.aspx?Id=534ba63e4d4e54110c325f50
http://tthc.tongcuclamnghiep.gov.vn/ApDetail.aspx?Id=534ba63e4d4e54110c325f50
http://tthc.tongcuclamnghiep.gov.vn/ApDetail.aspx?Id=534ba63e4d4e54110c325f50
http://tthc.tongcuclamnghiep.gov.vn/ApDetail.aspx?Id=534ba63e4d4e54110c325f50
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- Quyết định số 2538/QĐ-BNN-

VP ngày 06/7/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về việc Ban hành Danh 

mục thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

 

7 Không có 

Thu hồi giấy công nhận nghề 

truyền thống, làng nghề, làng 

nghề truyền thống. 

- Nghị định số 52/2018/NĐ-CP 

ngày 12/04/2018 của Chính phủ 

Về phát triển ngành nghề nông 

thôn; 

- Quyết định số 321/QĐ-BNN-PC 

ngày 24/01/2019 về việc Công bố 

danh mục VB QPPL hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một 

phần thuộc lĩnh vực quản lý NN 

của Bộ NNPTNT năm 2018; 

- Quyết định số 2538/QĐ-BNN-

VP ngày 06/7/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về việc Ban hành Danh 

mục thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực Nông nghiệp và Phát triển 

Kinh tế 

hợp tác 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

(Quyết định số 

934/QĐ-UBND ngày 

11/4/2018) 
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nông thôn. 

 

                                                                                                                                                    ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
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Phần II. 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  2956/QĐ-UBND ngày   01  tháng  12 năm 2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

––––––––––––  
  

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

1. Phê duyệt  Đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp 

1.1. Trình tự thực hiện 

* Bước 1: Lập, thẩm định Đề án 

+ Nộp hồ sơ: Công ty nông, lâm nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh lập đề 

án, gửi hồ sơ thẩm định Đề án đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, số 485 

đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

- Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết 

quả: 

Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ làm việc, cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản yêu cầu công ty nông, lâm nghiệp bổ sung hồ sơ 

nếu hồ sơ thẩm định chưa đầy đủ và hợp lệ. 

+ Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ 

quan được giao thẩm định (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thành lập Hội 

đồng thẩm định, tổ chức thẩm định, lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh, có văn 

bản thẩm định gửi công ty nông, lâm nghiệp. 
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+ Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận dược văn bản thẩm 

định công ty nông, lâm nghiệp có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ trình 

theo nội dung văn bản thẩm định gửi Ủy ban nhân dân tỉnh. 

* Bước 2. Lập, thẩm định, phê duyệt phương án 

- Nộp hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn chủ trì, phối hợp với Sở, ngành liên quan tổ chức việc tổng hợp kết quả thẩm 

định, nội dung Đề án của các công ty nông, lâm nghiệp để lập Phương án án gửi Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định. 

+ Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ (Vụ Quản lý Doanh nghiệp) kiểm tra tỉnh đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. 

Nếu chưa đạt, có văn bản yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. 

+ Trong thời hạn không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận được 

hồ sơ Phương án đầy đủ, đúng quy định, Vụ Quản lý doanh nghiệp trình Hội đồng 

thẩm định tổ chức thẩm định, lập biên bản trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn ban hành văn bản thẩm định gửi cơ quan đề nghị thẩm định để hoàn thiện hồ 

sơ. 

+ Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thẩm 

định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách 

nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo đúng nội dung văn bản thẩm định trình Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt. 

* Bước 3. Phê duyệt Đề án 

- Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn 

bản phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án của 

các công ty nông, lâm nghiệp. 
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* Bước 4: Trả kết quả theo phiếu hẹn. 

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 

hoặc qua môi trường điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ: 

Hồ sơ thẩm định Đề án: 

+ Tờ trình thẩm định của công ty gửi cơ quan chủ quản là Ủy ban nhân dân 

tỉnh; 

+ Đề án sắp xếp, đổi mới của công ty nông, lâm nghiệp; 

+ Văn bản của Ủy ban nhân dân  tỉnh nơi đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh 

về nội dung Đề án. 

Hồ sơ thẩm định Phương án: 

+ Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn thẩm định; 

+ Dự thảo tờ trình Thủ tướng Chính phủ về Phương án tổng thể của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; 

+ Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp (Phụ lục 

II kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/01/2015 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn); 

+ Văn bản thẩm định Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

+ Đề án của các công ty nông, lâm nghiệp trực thuộc. 

https://hethongphapluat.com/docs/go/e96b1134e24706e05edaf2c2ad2d4b0a/
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Hồ sơ trình Phê duyệt Phương án: 

+ Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới các 

công ty nông, lâm nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

+ Phương án; 

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; 

+ Văn bản thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

b. Số lượng hồ sơ: (01) bộ hồ sơ (bản giấy) trực tiếp hoặc qua bưu điện và một 

(01) bản điện tử chứa các tệp ở dạng số được sao lưu trên đĩa CD gồm: các tệp văn 

bản hồ sơ trình thẩm định thống nhất xử lý trên phần mềm Microsoft office 2003 trở 

lên, cỡ chữ 13-14, phông chữ Time New Roman; các tệp là bảng biểu số liệu theo 

quy định tại Thông tư này được thống nhất xử lý trên bảng tính phần mềm Excel, sử 

dụng số tự nhiên với một chữ số thập phân sau dấu phẩy, số liệu có liên quan giữa 

các bảng, biểu phải liên kết với nhau qua đường linh (link). 

1.4. Thời hạn giải quyết: 

- Thẩm định Đề án: Hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ thẩm 

định Đề án hợp lệ; 

- Thẩm định Phương án: không quá 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ 

sơ Phương án đầy đủ, đúng quy định; 

- Hoàn thiện Hồ sơ trình Phê duyệt Phương án: trong thời hạn mười (10) ngày 

làm việc kể từ ngày nhận dược văn bản thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; 

- Phê duyệt Đề án: trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được văn bản phê duyệt Phương án của Thủ tướng Chính phủ. 
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1.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 

1.6. Cơ quan giải quyết TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

1.7. Kết quả thực hiện TTHC: Đề án sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm 

nghiệp được phê duyệt. 

1.8. Phí, lệ phí: Không 

1.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Có 

Đề cương Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp ban 

hành tại Phụ lục II kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/01/2015 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

1.10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Điều 23 Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về 

sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm 

nghiệp; 

- Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 01 

năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn xây dựng đề án 

và phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định 

số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ; 

- Quyết định số 311/QĐ-BNN-QLDN ngày 21/01/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa 
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lĩnh vực quản lý doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 II. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 1. Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

1.1. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, 

số 485 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình (Nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh). 

- Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả: 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, 

quyết định thành lập Tổ thẩm định hồ sơ công nhận doanh nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao (sau đây gọi tắt là Tổ thẩm định) đối với các hồ sơ hợp lệ hoặc 

có văn bản thông báo cho doanh nghiệp về việc hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ; 

thời gian doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian 

thẩm định. 

Thành phần Tổ thẩm định có từ 7 đến 9 thành viên, gồm: Tổ trưởng là đại diện lãnh 

đạo và 01 thư ký là chuyên viên thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; các thành viên khác gồm đại diện các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, 

Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; ngoài ra có thể 

mời thêm một số chuyên gia có liên quan. 

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi có quyết định thành lập, Tổ thẩm định 

tiến hành họp thẩm định hồ sơ khi có ít nhất hai phần ba số thành viên có mặt. 

Tổ thẩm định có trách nhiệm đánh giá hồ sơ do doanh nghiệp lập về tính đầy 
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đủ, chính xác, đáp ứng các điều kiện theo quy định; lập biên bản họp gửi Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày họp, trên cơ sở kết quả họp Tổ thẩm 

định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét quyết định cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao. 

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết quả tổng hợp từ Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm 

quyết định cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao và gửi cho doanh nghiệp, trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận 

phải có thông báo lý do bằng văn bản cho doanh nghiệp. 

- Bước 3: Trả kết quả theo phiếu hẹn. 

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

(theo mẫu 01 quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 

19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018); 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc 

Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ doanh nghiệp đã được 

cấp; 
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- Bản thuyết minh doanh nghiệp đáp ứng đủ các tiêu chí quy định tại Điều 2 theo 

Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 19/2018/QĐ-

TTg; các minh chứng cho các nội dung thuyết minh gồm: Bản sao báo cáo Tài 

chính của doanh nghiệp 02 năm liền kề trước khi đề nghị công nhận doanh 

nghiệp nông nghiệp công nghệ cao; bản sao các hợp đồng nghiên cứu, chuyển 

giao công nghệ, mua vật tư thiết bị phục vụ đổi mới công nghệ, sản phẩm... của 

Doanh nghiệp; bản sao hợp đồng lao động, bằng cấp của lao động có trình độ 

chuyên môn từ đại học trở lên đang trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển 

tại doanh nghiệp; bản sao Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn 

còn hiệu lực của sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất; bản sao văn 

bản minh chứng về bảo vệ môi trường đã được cấp có thẩm quyền cấp. 

b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

1.4. Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc. 

1.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

1.6. Cơ quan giải quyết TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

1.7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao (thời hạn hiệu lực không quá: 05 năm). 

1.8. Phí, lệ phí: Không 

1.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: 
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- Văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công; nghệ cao 

(Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 19/2018/QĐ-TTg ngày 

19/4/2018); 

- Thuyết minh doanh nghiệp đề nghị công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 

19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018). 

1.10. Điều kiện thực hiện TTHC: 

Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phải đáp ứng đầy đủ các điều 

kiện cụ thể sau đây: 

- Ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát 

triển quy định tại Điều 5 của Luật công nghệ cao để sản xuất sản phẩm nông 

nghiệp. 

- Tạo ra sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, năng suất, giá trị và hiệu quả cao, 

doanh thu từ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của doanh nghiệp 

đạt ít nhất 60% trong tổng số doanh thu thuần hàng năm. 

- Có hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao công 

nghệ để sản xuất sản phẩm nông nghiệp, tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và 

phát triển được thực hiện tại Việt Nam trên tổng doanh thu thuần hàng năm đạt 

ít nhất 0,5%; số lao động có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên trực tiếp 

thực hiện nghiên cứu và phát triển trên tổng số lao động của doanh nghiệp đạt 

ít nhất 2,5%. 

- Áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất 

và quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn của tổ chức quốc tế chuyên ngành. 
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1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 

- Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ Chính 

phủ quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận có thời hạn đối 

với doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 

- Quyết định số 2412/QĐ-BNN-KHCN ngày 22/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được thay 

thế lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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(Mẫu số 01 QĐ19/2018/QĐ-TTg) 

….. (tên doanh nghiệp) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

V/v đề nghị công nhận 

doanh nghiệp nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao 

……..., ngày … tháng … năm …… 

  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ....(tỉnh, TP...)……. 

Căn cứ quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận Doanh 

nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ………(tên Doanh nghiệp) ... xin gửi 

tới Ủy ban nhân dân ....(tỉnh, TP...)…….. Hồ sơ đề nghị xem xét công nhận Doanh 

nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cụ thể như sau: 

1. Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………… 

- Tên viết tắt (nếu có): …………………………………………………………… 

- Tên giao dịch: Bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………… 

2. Trụ sở chính: ………………………………………………………………….. 

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………… 

- Số điện thoại: ……………………………….……Fax: ……………………… 

3. Đại diện doanh nghiệp: ……………………………………………………… 

- Họ và tên: ………… chức vụ ……………………. giới tính .............................. 

- Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (đối với người nước ngoài): số: … do…… cấp 

ngày ……. tháng ……. năm …… 

- Hộ khẩu thường trú hoặc nơi thường trú (đối với người nước ngoài): ………… 

4. Hồ sơ kèm theo gồm: 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu 

tư hoặc Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, số 

…………….. do ………… cấp, ngày …. tháng …… năm ….; 
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- Bản Thuyết minh doanh nghiệp đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 1 

Điều 1 Quyết định số ……/2018/QĐ-TTg ngày … tháng ... năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận 

doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

5. Phần cam đoan: 

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin trên đây là đúng và hoàn toàn chịu trách 

nhiệm về các nội dung đã khai trong đơn đề nghị công nhận doanh nghiệp nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nếu được cấp giấy Chứng nhận doanh nghiệp nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chúng tôi xin cam kết hoạt động đúng theo quy 

định của pháp luật, đúng nội dung đề nghị và chịu trách nhiệm về mọi hành vi của 

đơn vị trước pháp luật. 

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân ....(tỉnh, TP...)…… xem xét và cấp Giấy chứng nhận 

doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao lĩnh vực …… (ghi rõ lĩnh vực 

cụ thể đề nghị công nhận)... 

  ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      CÔNG BÁO/Số 07 + 08/Ngày 20-01-2021                        27 

 

 

 

(Mẫu số 02 QĐ19/2018/QĐ-TTg) 

THUYẾT MINH 

DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………. 

- Tên viết tắt (nếu có): …………………………………………………………… 

- Tên giao dịch: Bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .................................................. 

2. Trụ sở chính: ……………………………………………………………….. 

- Địa chỉ: …………………………………………………………………………. 

- Số điện thoại: …………………….Fax: ………………………………………. 

3. Đại diện doanh nghiệp: ……………………………………………………… 

- Họ và tên: chức vụ giới tính 

- Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (đối với người nước ngoài): Số: ... do ……. cấp 

ngày …. tháng ….. năm …… 

- Hộ khẩu thường trú/nơi thường trú (đối với người nước 

ngoài): ………………………… 

4. Lĩnh vực đăng ký hoạt động của doanh nghiệp 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu 

tư/Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (số ……… nơi 

cấp …….., ngày … tháng … năm … 

- Tóm tắt lĩnh vực đăng ký hoạt động của doanh nghiệp và những văn bản liên quan 

kèm theo. 

5. Tổ chức bộ máy của doanh nghiệp 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP, GIAI ĐOẠN 20... - 20... 

(Nêu những hoạt động của doanh nghiệp đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định tại 

khoản 1 Điều 1 Quyết định số ………/2018/QĐ-TTg) 

1. Lĩnh vực công nghệ cao trong nông nghiệp đã ứng dụng, loại sản phẩm nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
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(Liệt kê những lĩnh vực công nghệ cao (Công nghệ tự động hóa, công nghệ thông 

tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, các quy trình công nghệ tiên tiến...) 

mà doanh nghiệp đã ứng dụng, loại sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

đã sản xuất, kèm theo các minh chứng). 

2. Hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao công 

nghệ để sản xuất sản phẩm nông nghiệp (Nêu những nhiệm vụ nghiên cứu, thử 

nghiệm ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao công nghệ để sản xuất sản phẩm nông 

nghiệp: Tên đề tài, dự án các cấp (kể cả dự án cấp cơ sở do doanh nghiệp đầu tư 

kinh phí), kết quả đạt được, kinh phí, kèm theo các văn bản minh chứng) 

3. Kết quả hoạt động sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

(Nêu cụ thể kết quả sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 

kèm theo các minh chứng) 

4. Về việc áp dụng biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng và quản lý 

chất lượng 

(Nêu tóm tắt các biện pháp thân thiện với môi trường, biện pháp tiết kiệm năng 

lượng và quản lý chất lượng, kèm theo các minh chứng) 

5. Chi phí cho hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng công nghệ cao, chuyển 

giao công nghệ của doanh nghiệp 

(Nêu tổng chi phí chi cho hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng công nghệ 

cao, chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp, so sánh với tổng doanh thu hàng 

năm). 

6. Nhân lực của doanh nghiệp 

(Nêu số lao động của doanh nghiệp có trình độ từ đại học trở lên thực hiện nghiên 

cứu và phát triển, so sánh với tổng số lao động ký hợp đồng làm việc dài hạn của 

đơn vị, kèm theo minh chứng) 
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7. Các hoạt động khác (nếu có) 

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP, GIAI ĐOẠN 

20.. -20... 

(Nêu tóm tắt phương hướng và những hoạt động của doanh nghiệp trong 05 năm tới 

liên quan đến hoạt động, nghiên cứu, trình diễn, ứng dụng công nghệ cao trong nông 

nghiệp và sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của doanh 

nghiệp) 

IV. TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ NGHỊ 

1. Tự đánh giá 

(Doanh nghiệp tự đánh giá đã đáp ứng đủ tiêu chí để công nhận doanh nghiệp nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao hay chưa). 

2. Đề nghị 

(Nêu những đề nghị về việc xem xét công nhận và những đề nghị khác - nếu có) 

   ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu) 
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2. Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

2.1. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: : Trước thời hạn Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao hết hiệu lực 45 ngày, doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị cấp lại 

Giấy chứng nhận gửi đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, số 485 đường 

Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (Nơi 

doanh nghiệp đăng ký kinh doanh). 

- Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết 

quả: 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ 

sơ, quyết định thành lập Tổ thẩm định hồ sơ công nhận doanh nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao (sau đây gọi tắt là Tổ thẩm định) đối với các hồ sơ hợp lệ hoặc có 

văn bản thông báo cho doanh nghiệp về việc hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ; thời gian 

doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian thẩm định. Thành 

phần Tổ thẩm định có từ 7 đến 9 thành viên, gồm: Tổ trưởng là đại diện lãnh đạo và 

01 thư ký là chuyên viên thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các thành 

viên khác gồm đại diện các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài 

nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; ngoài ra có thể mời thêm một số 

chuyên gia có liên quan. 

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi có quyết định thành lập, Tổ thẩm 

định tiến hành họp thẩm định hồ sơ khi có ít nhất hai phần ba số thành viên có mặt. 

Tổ thẩm định có trách nhiệm đánh giá hồ sơ do doanh nghiệp lập về tính đầy đủ, 

chính xác, đáp ứng các điều kiện theo quy định; lập biên bản họp gửi Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày họp, trên cơ sở kết quả họp Tổ 

thẩm định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét quyết định cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao. 

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết quả tổng hợp từ Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm quyết 

định cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 

gửi cho doanh nghiệp, trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải có thông báo lý 

do bằng văn bản cho doanh nghiệp. 

- Bước 3: Trả kết quả theo phiếu hẹn. 

2.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 

19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018; 

- Bản thuyết minh theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 Quyết định 

19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018. Thuyết minh cần tập trung vào đánh giá kết quả 

hoạt động công nghệ cao trong 5 năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận doanh 

nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

2.4. Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc. 

2.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 
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2.6. Cơ quan giải quyết TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2.7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao (thời hạn hiệu lực không quá: 05 năm). 

2.8. Phí, lệ phí: Không 

2.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: 

- Văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 19/2018/QĐ-TTg ngày 

19/4/2018); 

- Thuyết minh doanh nghiệp đề nghị công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 

19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018). 

2.10. Điều kiện thực hiện TTHC: 

Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phải đáp ứng đầy đủ các 

điều kiện cụ thể sau đây: 

- Ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư 

phát triển quy định tại Điều 5 của Luật công nghệ cao để sản xuất sản phẩm nông 

nghiệp. 

- Tạo ra sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, năng suất, giá trị và hiệu quả 

cao, doanh thu từ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của doanh nghiệp 

đạt ít nhất 60% trong tổng số doanh thu thuần hàng năm. 
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- Có hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao 

công nghệ để sản xuất sản phẩm nông nghiệp, tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và 

phát triển được thực hiện tại Việt Nam trên tổng doanh thu thuần hàng năm đạt ít 

nhất 0,5%; số lao động có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên trực tiếp thực hiện 

nghiên cứu và phát triển trên tổng số lao động của doanh nghiệp đạt ít nhất 2,5%. 

- Áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản 

xuất và quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn của tổ chức quốc tế chuyên ngành. 

2.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 

- Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

Chính phủ quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận có thời hạn đối 

với doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 

- Quyết định số 2412/QĐ-BNN-KHCN ngày 22/6/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được thay 

thế lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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(Mẫu số 01 QĐ19/2018/QĐ-TTg) 

….. (tên doanh nghiệp) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

V/v đề nghị công nhận 

doanh nghiệp nông 

nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao 

……..., ngày … tháng … năm …… 

  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ....(tỉnh, TP...)……. 

Căn cứ quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận Doanh 

nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ………(tên Doanh nghiệp) ... xin gửi 

tới Ủy ban nhân dân ....(tỉnh, TP...)…….. Hồ sơ đề nghị xem xét công nhận Doanh 

nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cụ thể như sau: 

1. Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………… 

- Tên viết tắt (nếu có): …………………………………………………………… 

- Tên giao dịch: Bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………… 

2. Trụ sở chính: ………………………………………………………………….. 

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………… 

- Số điện thoại: ……………………………………Fax: ……………………… 

3. Đại diện doanh nghiệp: ……………………………………………………… 

- Họ và tên: ………… chức vụ ……………………. giới tính .............................. 

- Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (đối với người nước ngoài): 

số: ……… do ……… cấp ngày ……. tháng ……. năm 

- Hộ khẩu thường trú hoặc nơi thường trú (đối với người nước ngoài): …………… 

4. Hồ sơ kèm theo gồm: 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu 

tư hoặc Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 

số…….. do …… cấp, ngày…. tháng … năm .; 
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- Bản Thuyết minh doanh nghiệp đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 1 

Điều 1 Quyết định số ……/2018/QĐ-TTg ngày … tháng ... năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận 

doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

5. Phần cam đoan: 

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin trên đây là đúng và hoàn toàn chịu trách 

nhiệm về các nội dung đã khai trong đơn đề nghị công nhận doanh nghiệp nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nếu được cấp giấy Chứng nhận doanh nghiệp nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chúng tôi xin cam kết hoạt động đúng theo quy 

định của pháp luật, đúng nội dung đề nghị và chịu trách nhiệm về mọi hành vi của 

đơn vị trước pháp luật. 

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân ....(tỉnh, TP...)…… xem xét và cấp Giấy chứng nhận 

doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao lĩnh vực …… (ghi rõ lĩnh vực 

cụ thể đề nghị công nhận)... 

   ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 

           (Họ tên, chữ ký, đóng dấu) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36                                 CÔNG BÁO/Số 07 + 08/Ngày 20-01-2021 

 

(Mẫu số 02 QĐ19/2018/QĐ-TTg) 

THUYẾT MINH 

DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………. 

- Tên viết tắt (nếu có): ………………………………………………………… 

- Tên giao dịch: Bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ................................................. 

2. Trụ sở chính: ……………………………………………………………….. 

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………. 

- Số điện thoại: …………………….Fax: ………………………………………. 

3. Đại diện doanh nghiệp: ……………………………………………………… 

- Họ và tên: chức vụ giới tính 

- Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (đối với người nước ngoài): Số: ... do ……. cấp 

ngày …. tháng ….. năm …… 

- Hộ khẩu thường trú/nơi thường trú (đối với người nước ngoài): ……………… 

4. Lĩnh vực đăng ký hoạt động của doanh nghiệp 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu 

tư/Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (số ……… nơi 

cấp …….., ngày … tháng … năm … 

- Tóm tắt lĩnh vực đăng ký hoạt động của doanh nghiệp và những văn bản liên quan 

kèm theo. 

5. Tổ chức bộ máy của doanh nghiệp 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP, GIAI ĐOẠN 20... - 20... 

(Nêu những hoạt động của doanh nghiệp đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định tại 

khoản 1 Điều 1 Quyết định số ………/2018/QĐ-TTg) 

1. Lĩnh vực công nghệ cao trong nông nghiệp đã ứng dụng, loại sản phẩm nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

(Liệt kê những lĩnh vực công nghệ cao (Công nghệ tự động hóa, công nghệ thông 

tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, các quy trình công nghệ tiên tiến...) 



 

                                      CÔNG BÁO/Số 07 + 08/Ngày 20-01-2021                        37 

 

 

 

mà doanh nghiệp đã ứng dụng, loại sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

đã sản xuất, kèm theo các minh chứng). 

2. Hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao công 

nghệ để sản xuất sản phẩm nông nghiệp (Nêu những nhiệm vụ nghiên cứu, thử 

nghiệm ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao công nghệ để sản xuất sản phẩm nông 

nghiệp: Tên đề tài, dự án các cấp (kể cả dự án cấp cơ sở do doanh nghiệp đầu tư 

kinh phí), kết quả đạt được, kinh phí, kèm theo các văn bản minh chứng) 

3. Kết quả hoạt động sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

(Nêu cụ thể kết quả sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 

kèm theo các minh chứng) 

4. Về việc áp dụng biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng và quản lý 

chất lượng 

(Nêu tóm tắt các biện pháp thân thiện với môi trường, biện pháp tiết kiệm năng 

lượng và quản lý chất lượng, kèm theo các minh chứng) 

5. Chi phí cho hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng công nghệ cao, chuyển 

giao công nghệ của doanh nghiệp 

(Nêu tổng chi phí chi cho hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng công nghệ 

cao, chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp, so sánh với tổng doanh thu hàng 

năm). 

6. Nhân lực của doanh nghiệp 

(Nêu số lao động của doanh nghiệp có trình độ từ đại học trở lên thực hiện nghiên 

cứu và phát triển, so sánh với tổng số lao động ký hợp đồng làm việc dài hạn của 

đơn vị, kèm theo minh chứng) 

7. Các hoạt động khác (nếu có) 
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III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP, GIAI ĐOẠN 

20.. -20... 

(Nêu tóm tắt phương hướng và những hoạt động của doanh nghiệp trong 05 năm tới 

liên quan đến hoạt động, nghiên cứu, trình diễn, ứng dụng công nghệ cao trong nông 

nghiệp và sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của doanh 

nghiệp) 

IV. TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ NGHỊ 

1. Tự đánh giá 

(Doanh nghiệp tự đánh giá đã đáp ứng đủ tiêu chí để công nhận doanh nghiệp nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao hay chưa). 

2. Đề nghị 

(Nêu những đề nghị về việc xem xét công nhận và những đề nghị khác - nếu có) 

  

  ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Số:   3023/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hòa Bình, ngày    03  tháng  12 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung  

đơn giản hóa về thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện  

tỉnh Hòa Bình 

––––––––––––  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

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

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính 

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

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

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

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

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

Căn cứ Quyết định 1954/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực Lao 

động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình; 

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

số 185/TTr-LĐTBXH ngày 26/11/2020. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

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

nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết (04 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh 

Hòa Bình. 

(Chi tiết có phụ lục đính kèm) 

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của TTHC tại Quyết định này được 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 được thực hiện 

tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kể từ ngày ký. 

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên 

quan, căn cứ Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt. Thời gian trước ngày 15/12/2020. 

+ Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể 

của từng TTHC 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 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
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Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động 

- Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

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

Quyết định này./. 

 CHỦ TỊCH 

Bùi Văn Khánh 
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Phụ lục  

DANH MỤC TTHC CÓ NỘI DUNG ĐƠN GIẢN HÓA VỀ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ 

CÔNG, LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG - 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HÒA BÌNH 

 (Kèm theo Quyết định số  3023/QĐ-UBND ngày  03 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––––––  

 

Phần I. DANH MỤC TTHC 

 

(Sửa đổi thời hạn giải quyết đối với các TTHC công bố tại Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 29/4/2016; Quyết định 

số 425/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình). 

 

STT Tên TTHC/Mã TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

trước khi 

đơn giản 

Thời hạn 

giải quyết 

sau khi 

đơn giản 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Tiếp nhận 

qua dịch vụ 

BCCI Nội dung sửa 

đổi Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

A Cấp tỉnh        

I Lĩnh vực Người có công        

1 

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất 

hàng tháng khi người có công từ 

trần 

1.002271.000.00.00.H28 

25 ngày 

làm việc 
23 ngày 

làm việc 

Trung tâm 

Phục vụ 

HCC 

Không 

có 
x x 

Rút ngắn thời hạn 

giải quyết 02 

ngày (tại cấp tỉnh 

từ 10 ngày xuống 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=148440&qdcbid=2089&r_url=danh_sach_tthc
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08 ngày) 

2 

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp 

một lần đối với người được cử 

làm chuyên gia sang giúp Lào, 

Căm-pu-chi-a 

1.004964.000.00.00.H28 

15 ngày 

làm việc 
13 ngày 

làm việc 

Trung tâm 

phục vụ 

HCC 

Không 

có 
x x 

Rút ngắn thời hạn 

giải quyết 02 

ngày (tại cấp xã 

từ 05 ngày xuống 

04 ngày, tại cấp 

tỉnh từ 05 ngày 

xuống 04 ngày) 

II Lĩnh vực Bảo trợ xã hội        

3 

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ 

giúp xã hội cấp tỉnh  

2.000477.000.00.00.H28 

07 ngày 

làm việc 
05 ngày 

làm việc 

Trung tâm 

Công tác xã 

hội Tỉnh 

Hòa Bình 

Không 

có 
x x 

Rút ngắn thời hạn 

giải quyết tại 

Trung tâm Công 

tác xã hội 

B Cấp huyện, cấp xã        

I Lĩnh vực Bảo trợ xã hội        

4 

Thủ tục thực hiện điều chỉnh, thôi 

hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, 

hỗ trợ kinh phí chăm sóc nuôi 

dưỡng hàng tháng 

1.001776.000.00.00.H28 

 

28 ngày 

làm việc 
26 ngày 

làm việc 

Bộ phận 

Một cửa 

cấp xã 

Không 

có 
x x 

Rút ngắn thời hạn 

giải quyết 02 

ngày (giải quyết 

hồ sơ tại UBND 

cấp xã ở bước 1 

từ 15 ngày việc 

còn 13 ngày làm 

việc) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=121418&qdcbid=2241&r_url=danh_sach_tthc
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Phần II. 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3023/QĐ-UBND ngày  03 tháng 12 năm 2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

––––––––––– 

I. TTHC CẤP TỈNH – LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 

1. Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ 

trần. 

1.1. Trình tự thực hiện: 

 + Bước 1: Thân nhân người có công có trách nhiệm lập bản khai tình hình 

thân nhân kèm bản sao giấy chứng tử và giấy tờ theo yêu cầu của từng đối tượng, 

gửi Ủy ban nhân dân cấp xã. 

 + Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được bản khai và các giấy tờ kèm theo, có trách nhiệm chứng nhận tình 

hình thân nhân (bao gồm cả trường hợp thân nhân hưởng thêm trợ cấp tiền tuất 

nuôi dưỡng hàng tháng) gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 + Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm lập danh sách những 

trường hợp đủ điều kiện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng gửi Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

 + Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 08 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định có trách nhiệm đối chiếu, ghép 

hồ sơ người có công đang quản lý với hồ sơ đề nghị hưởng tuất và ra quyết định 

trợ cấp. 

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
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a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

 + Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (Mẫu TT1). 

 + Bản sao Giấy chứng tử. 

 + Các giấy tờ của thân nhân theo yêu cầu: 

 Bản sao Giấy khai sinh đối với con dưới 18 tuổi. 

 Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi đang theo học đối với con từ đủ 18 

tuổi trở lên đang theo học. 

 Bản sao Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy xác nhận của cơ sở 

giáo dục trung học phổ thông về thời điểm kết thúc học đối với cong từ đủ 18 tuổi 

trở lên đang theo học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học. 

 Giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật 

đối với con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ. 

 Giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật 

và giấy xác nhận thu nhập (Mẫu TN) của Ủy ban nhân dân không có thu nhập hàng 

tháng hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn 0.6 lần mức chuẩn đối với con từ đủ 18 

tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

1.4. Thời gian thực hiện: 23 ngày làm việc. 

1.5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân. 

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Uỷ ban nhân dân cấp xã. 

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
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1.7. Kết quả thực hiện: Quyết định trợ cấp tiền tuất hàng tháng. 

1.8. Lệ phí: Không quy định. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai của thân nhân (Mẫu TT1). 

1.10. Yêu cầu, điều kiện: Không quy định. 

1.11. Căn cứ pháp lý:  

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. 

 -  Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có 

công với cách mạng. 

-Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực 

hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. 

- Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có 

công. 

Ghi chú: Thủ tục này được rút ngắn thời gian giải quyết 02 ngày làm việc. 
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Mẫu TT1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

BẢN KHAI 

Hưởng chế độ ưu đãi khi người có công từ trần 

1. Họ và tên người có công từ trần: …………………………………………….  

Sinh ngày ... tháng ... năm ……………………………………………………… 

Nam/Nữ: …………………………………………………………………………. 

Nguyên quán: ……………………………………………………………………. 

Trú quán: ………………………………………………………………………… 

Thuộc đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi (1): ……………………………………… 

Số sổ trợ cấp (nếu có): ……... Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động:.................... 

Từ trần ngày ... tháng ... năm ... 

Theo giấy chứng tử số... ngày ... tháng ... năm ... của Ủy ban nhân dân xã 

(phường)... 

Trợ cấp đã nhận đến hết tháng …… năm...Mức trợ cấp: ……………………… 

2. Họ và tên người nhận mai táng phí:………………………………………… 

Sinh ngày ... tháng ... năm …………………. Nam/Nữ: ………………………… 

Nguyên quán: …………………………………………………………………… 

Trú quán: ……………………………………………………………………….. 

Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần: ……………………………. 

3. Họ và tên người nhận trợ cấp một lần: ……………………………………. 

Sinh ngày ... tháng ... năm ………………Nam/Nữ: …………………………… 

Nguyên quán: ……………………………………………………………………. 

Trú quán: ………………………………………………………………………... 

Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần: …………………………...... 

4. Thân nhân người có công 

a) Danh sách thân nhân (2) 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Trú quán 

Quan hệ với 

người có công 

Nghề 

nghiệp 

Hoàn cảnh 

hiện tại (3) 

1       

2       
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...       

b) Phần khai chi tiết về con người có công từ đủ 18 tuổi trở lên đang tiếp tục đi học 

tại cơ sở đào tạo hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng. 

TT 
Họ và 

tên 

Năm 

sinh 

Thời điểm bị 

khuyết tật (4) 

Thời điểm 

kết thúc bậc 

học phổ 

thông 

Cơ sở giáo dục đang theo 

học 

Tên cơ 

sở 

Thời gian bắt 

đầu đi học 

1       

2       

…       

 

.... ngày... tháng... năm... 

Xác nhận của xã, phường 

……………………. 

Ông (bà) ………….hiện cư trú tại 

…………………………………… 

TM. UBND 

Quyền hạn, chức vụ người ký 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

 

 

.... ngày ... tháng ... năm ... 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Ghi chú: Người có công trước khi từ trần thuộc đối tượng hưởng trợ cấp một lần 

(người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân, huy chương, người có công 

giúp đỡ cách mạng được tặng huy chương) thì thân nhân chỉ khai mục 1 và mục 2. 

(1) Ghi rõ đối tượng: thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người hoạt động 

kháng chiến giải phóng dân tộc... 

(2) Lập danh sách thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất. 

(3) Ghi rõ sống cô đơn, không nơi nương tựa hoặc con mồ côi cả cha mẹ. 

(4) Ghi rõ thời điểm bị khuyết tật: dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên (trường 

hợp không có con bị khuyết tật thì bỏ cột này). 

 

 

 

2. Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử 

làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia. 

2.1. Trình tự thực hiện: 
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- Bước 1: Đối tượng hưởng chế độ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp 

luật và nộp cho Uỷ ban nhân dân cấp xã. 

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã gửi hồ sơ về Uỷ ban nhân dân cấp 

huyện qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Bước 3: Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký duyệt danh sách gửi Uỷ 

ban nhân dân  tỉnh qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Bước 4: Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt hồ sơ, ra quyết định. 

2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ gồm:  

- Tờ khai của người hưởng trợ cấp. 

- Bản sao công chứng (hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu): Quyết định 

cử sang làm chuyên gia tại Lào, Cam-pu-chia hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm 

quyền về thời gian thực tế của đối tượng được cử sang làm chuyên gia tại Lào, 

Campuchia hoặc Lý lịch Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức khai trước ngày 

01/01/1995. 

- Bản sao công chứng (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu): Quyết 

định nghỉ hưu hoặc nghỉ việc do mất sức lao động, quyết định nghỉ việc chờ hưởng 

chế độ hưu trí hoặc quyết định thôi việc. 

- Giấy ủy quyền của các thân nhân trực tiếp cho người đứng tên làm thủ tục 

hưởng đối với trường hợp người hưởng trợ cấp đã chết.  

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

2.4. Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc. 
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2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người hưởng trợ cấp hoặc 

thân nhân người hưởng trợ cấp. 

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Uỷ ban nhân dân cấp xã. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh. 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt hưởng 

chế độ, trợ cấp. 

2.8. Lệ phí, phí: Không quy định. 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Biểu mẫu số 1a, 1b, 2, 3, 4 và 5 ban 

hành kèm theo Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 

01/8/2014 hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên 

gia sang giúp Lào và Căm - pu - chi - a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 

14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

2.10. Yêu cầu, điều kiện:  

- Đối tượng được hưởng chế độ, chính sách là người làm việc trong cơ 

quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và 

Căm - pu - chi -a theo yêu cầu của bạn và những người đi làm nhiệm vụ phục vụ 

chuyên gia. 

2.11. Căn cứ pháp lý:  

- Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và 

Căm - pu - chi – a. 
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- Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 

của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 

trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm - pu - 

chi - a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

- Quyết định số 1858/QĐ-LĐTBXH ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố TTHC lĩnh vực lao động, tiền 

lương, quan hệ lao động thuộc phạm vi chức năng quản lí nhà nước của Bộ Lao 

động -Thương binh và Xã hội.  

- Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 04/12/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 

14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử 

làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a.  

Ghi chú: Thủ tục này được rút ngắn thời gian giải quyết 02 ngày làm việc. 
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Mẫu số 01a 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

TỜ KHAI CỦA NGƯỜI HƯỞNG TRỢ CẤP 
1. Họ và tên:……………………………….  2. Giới tính (nam, nữ):…………. 

3. Ngày, tháng, năm sinh:………/……../……… 

4. Số CMND:…………………………………Nơi cấp…………………………. 

5. Quê quán: ………………………………………………………………….. 

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………… 

7. Loại đối tượng hưởng trợ cấp: ……………………………………………… 

8. Cơ quan, đơn vị công tác:…………………………………………………… 

THỜI GIAN ĐƯỢC CỬ LÀM CHUYÊN GIA GIÚP LÀO, CĂM-PU-CHI-A 

Từ ngày tháng 

năm đến ngày 

tháng năm 

Nước được cử 

đến làm 

chuyên gia 

Chức vụ khi được 

cử làm chuyên gia 

Tên cơ quan, tổ chức cử 

đi 

        

        

Thời gian thực tế làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a là: ……..năm ……..tháng. 

Các giấy tờ kèm theo: 

1. 

2. 

3. 

Tổng số gồm: …………..loại giấy tờ. 

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật.  

……….ngày…tháng….năm 20…… 

Xác nhận của xã, phường……… 

Ông (bà)……………….có Hộ khẩu 

thường trú tại………………………. 

TM. UBND 

Quyền hạn, chức vụ người ký 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

………., ngày…tháng….năm 20…… 

NGƯỜI KHAI 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 01b 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

TỜ KHAI CỦA THÂN NHÂN NGƯỜI HƯỞNG TRỢ CẤP 

A. Phần khai về thân nhân người hưởng trợ cấp 

1. Họ và tên:……………………………… 2. Giới tính (nam, nữ):……………… 

3. Ngày, tháng, năm sinh: ………/……../……… 

4. Số CMND:……………………………… Nơi cấp……………………………... 

5. Quê quán:……………………………………………………………………… 

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………… 

7. Cơ quan, đơn vị công tác:……………………………………………………… 

8. Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là: ………………………………………. 

B. Phần khai về người hưởng trợ cấp 

1. Họ và tên: ……………………………………… 2. Giới tính (nam, nữ): ........... 

3. Ngày, tháng, năm sinh: ………../………./………. 

4. Số CMND: ………………………………. Nơi cấp …………………………… 

5. Quê quán: ……………………………………………………………………….. 

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………… 

7. Đã mất: Ngày ….. tháng ……….. năm …………. tại: ………………………… 

8. Số giấy chứng tử ………. do UBND xã, phường …………………. thực hiện. 

9. Loại đối tượng hưởng trợ cấp: ………………………………………………… 

10. Cơ quan, đơn vị công tác: …………………………………………………… 

THỜI GIAN ĐƯỢC CỬ LÀM CHUYÊN GIA GIÚP LÀO, CĂM-PU-CHI-A 

Từ ngày tháng năm 

đến ngày tháng 

năm 

Nước được cử 

đến làm chuyên 

gia 

Chức vụ khi được 

cử làm chuyên gia 

Tên cơ quan, tổ 

chức cử đi 

        

        

Thời gian thực tế làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a là: …năm……….tháng. 

Các giấy tờ kèm theo: 

1. 
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2. 

3. 

Tổng số gồm: ………… loại giấy tờ. 

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật.  

……ngày.....tháng.....năm 20..... 

Xác nhận của xã, phường.......... 

Ông (bà) ........................ có Hộ khẩu 

thường trú tại.................................... 

TM. UBND  

Quyền hạn, chức vụ người ký  

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

..... ngày.....tháng.....năm 20..... 

NGƯỜI KHAI 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: Phản ánh thông tin trong mẫu 01a và 01b như sau: 

- Mục “Loại đối tượng hưởng trợ cấp” ghi cụ thể một trong các loại đối tượng sau: đang công tác, hưu 

trí, mất sức lao động, nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí, thôi việc. 

- Mục “Cơ quan, đơn vị công tác” ghi tên cơ quan, đơn vị nơi người hưởng trợ cấp công tác trước khi 

nghỉ hưu, nghỉ việc vì mất sức lao động, nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí, thôi việc hoặc nơi người 

hưởng trợ cấp đang công tác. 

- Mục “Các giấy tờ kèm theo” ghi rõ tên loại giấy tờ và số loại giấy tờ theo từng loại đối tượng kèm theo 

hồ sơ. 
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 Mẫu số 02 

……………………..(1) 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 
Số: ……………/GXN ………, ngày …. tháng …… năm 20… 

GIẤY XÁC NHẬN 

Thời gian làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a 

……………………………………….(1) 

Căn cứ Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm 

chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 

8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn 

thực hiện Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang 

giúp Lào và Căm-pu-chi-a; 

Căn cứ hồ sơ lý lịch của đối tượng lưu trữ tại cơ quan, đơn vị: 

………………………(1) xác nhận: 

1. Ông / bà: …………………………….. 

2. Ngày, tháng, năm sinh: …/…./…… 

3. Quê quán: ……………………………………… 

Có thời gian làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a như sau: 

Từ ngày tháng 

năm đến ngày 

tháng năm 

Nước được cử 

đến làm chuyên 

gia 

Chức vụ khi 

được cử làm 

chuyên gia 

Tên cơ quan, tổ chức cử 

đi 

        

        

        

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ cho ông/ bà có tên 

nêu trên theo quy định. 

   ……………………………..(2) 

(Ký tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 
- (1) Tên cơ quan, đơn vị xác nhận; 

- (2) Chức vụ người ký. Người có thẩm quyền ký xác nhận là thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.  

  



56                              CÔNG BÁO/Số 07 + 08/Ngày 20-01-2021 

 

Mẫu số 03 

UBND…………. 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ 

Người hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg 

(Kèm theo công văn số ……/……. ngày …../……/.....của  ……….) 

S

  

Số 

TT 

Họ và tên 

người 

hưởng trợ 

cấp 

Ngày, tháng, 

năm sinh 
Nơi đăng ký 

hộ khẩu 

thường trú 

(trường hợp 

còn sống) 

Tổng thời 

gian công 

tác tại 

Lào, 

Căm-pu-

chi-a 

(năm làm 

tròn) * 

Số 

tiền 

trợ 

cấp 

được 

hưởng 

(1000 

đ) 

Thân nhân người 

hưởng trợ cấp 

Nam Nữ 

Người 

đứng 

tên 

nhận 

trợ cấp 

Quan 

hệ với 

người 

hưởng 

trợ cấp 

Nơi 

đăng 

ký hộ 

khẩu 

thường 

trú 

                    

                    

          

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

………..ngày …….tháng ……. 

năm 20……. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 

Ghi chú: (*) ghi theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 
57/2013/QĐ-TTg. 
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Mẫu số 04 

UBND TỈNH (THÀNH 

PHỐ) 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Số:       /QĐ-UBND …………., ngày …… tháng ….. năm 20……. 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm 

chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ)……….. 

Căn cứ Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm 

chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 8 

năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn 

thực hiện Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang 

giúp Lào và Căm-pu-chi-a; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào 

và Căm-pu-chi-a cho…….(1) ông, bà (có tên trong danh sách kèm theo). 

Tổng số tiền trợ cấp:………………………….đồng. 

(Bằng chữ:…………………………………………………………đồng). 

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

Điều 3. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Giám đốc Sở Tài 

chính, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan và các ông (bà) có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội;  

- Lưu: VT, Sở LĐTBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: (1) Ghi số lượng người được hưởng trợ cấp. 
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Mẫu số 05 

UBND TỈNH (THÀNH PHỐ) 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG 

BINH VÀ XÃ HỘI 

 

DANH SÁCH 

Người hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg 

(Kèm theo Quyết định số ………./QĐ-UBND ngày ... /... /...của Ủy ban nhân dân 
tỉnh (thành phố) ………) 

Số 

TT 

Họ và tên 

người 

hưởng trợ 

cấp 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh Nơi đăng 

ký hộ khẩu 

thường trú  

(trường 

hợp còn 

sống) 

Tổng thời 

gian công 

tác tại 

Lào, Căm-

pu-chi-a  

(làm tròn) 

(*) 

Số 

tiền 

trợ 

cấp 

được 

hưởng  

(1000 

đ) 

Thân nhân người 

hưởng trợ cấp 

Nam Nữ 

Người 

đứng tên 

nhận trợ 

cấp 

Quan hệ 

với người 

hưởng 

trợ cấp 

Nơi 

đăng 

ký hộ 

khẩu 

thường 

trú 

                    

                    

                    

 

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

…….,ngày         tháng    năm 

20….. 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 

Ghi chú: (*) ghi theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg. 

3. Thủ tục Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh (Trung 

tâm Công tác xã hội) 

3.1.Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Đối tượng sử dụng dịch vụ hoặc người giám hộ, thân nhân hoặc gia 

đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc cha mẹ nuôi của đối tượng có đơn 

đề nghị gửi Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội. 

- Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn, Giám 

đốc Trung tâm Công tác xã hội quyết định dừng trợ giúp xã hội. 
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- Bước 3: Trung tâm Công tác xã hội lập biên bản bàn giao đối tượng về gia 

đình, cộng đồng có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc thanh lý hợp đồng 

dịch vụ trợ giúp xã hội. 

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

đến Trung tâm Công tác xã hội. 

3.3.Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị dừng trợ giúp xã hội theo Mẫu số 13 tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP. 

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

3.4.Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. 

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đối tượng sử dụng dịch vụ 

hoặc người giám hộ, thân nhân hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng 

hoặc cha mẹ nuôi của đối tượng. 

3.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Trung tâm Công tác xã hội. 

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Giám đốc Trung 

tâm công tác xã hội. 

3.8. Lệ phí: Không quy định. 

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị dừng trợ giúp xã hội (Mẫu số 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP). 

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

- Người giám hộ, gia đình hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng 

có đơn đề nghị. 

- Đối tượng được nhận làm con nuôi theo quy định của pháp luật con nuôi. 
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- Đối tượng đủ 18 tuổi. Trường hợp từ 18 tuổi trở lên đang học các cấp học 

phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thì tiếp tục được 

chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở cho đến khi tốt nghiệp văn bằng thứ nhất nhưng 

không quá 22 tuổi. 

- Đối tượng đề nghị dừng hoạt động trợ giúp xã hội. 

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về 

thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. 

- Quyết định số 1593/QĐ-LĐTBXH ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

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

mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ về lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Ghi chú: Thủ tục này được rút ngắn thời gian giải quyết 02 ngày làm việc. 
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Mẫu số 1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ DỪNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

 

Kính gửi: Giám đốc cơ sở trợ giúp xã hội…. 

 

Họ và tên (tên đối tượng hoặc người giám hộ): …….…………… Nam, nữ ……… 

Sinh ngày …………. tháng ……… năm …………………………….……………,  

Số định danh cá nhân hoặc số thẻ căn cước công dân hoặc Giấy CMND số .... Cấp 

ngày …./…./….. Nơi cấp: ………………………………………… 

Trú quán tại thôn …………………… Xã (phường, thị trấn) ……… huyện (quận, 

thị xã, thành phố)……… ……….. Tỉnh ………………………………….. 

Tôi làm đơn này đề nghị Giám đốc cơ sở trợ giúp xã hội …… xem xét, giải quyết 

cho …………… (Họ và tên đối tượng), (Đối với trường hợp người giám hộ viết 

đơn thì phải khai bổ sung các thông tin sau: 

Họ và tên đối tượng: ………………………………. Nam, nữ. ……………… 

Sinh ngày……………………. tháng ……………. năm …………………… 

Số định danh cá nhân hoặc số thẻ căn cước công dân hoặc Giấy CMND số 

……………….. Cấp ngày ..…/…./…..Nơi cấp: ………………………………. 

Trú quán tại thôn ……………………………….. Xã (phường, thị trấn) 

…………………………………………………………… huyện (quận, thị xã, 

thành phố)……………………………. Tỉnh ………………………………………) 

dừng sử dụng dịch vụ trợ giúp xã hội tại cơ sở và được hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. 

Lý do đề nghị dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở: ……………………………………… 

Trân trọng cảm ơn./. 

  

  ……, ngày ….. tháng …. năm ….. 

Đối tượng hoặc người giám hộ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 



62                              CÔNG BÁO/Số 07 + 08/Ngày 20-01-2021 

 

II. TTHC CẤP HUYỆN 

4. Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, 

hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 

4.1.Trình tự và thời gian giải quyết. 

- Bước 1: Đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng bảo trợ xã hội làm hồ 

sơ theo quy định, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (cấp xã). 

Khi nộp hồ sơ  cần xuất trình các giấy tờ sau để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu 

các thông tin kê khai trong tờ khai: 

- Sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của công an xã, phường, 

thị trấn (công an xã). 

- Giấy khai sinh của trẻ em đối với trường hợp xét trợ cấp xã hội đối với trẻ 

em, người đơn thân nghèo đang nuôi con, người khuyết tật đang nuôi con. 

- Giấy tờ xác nhận bị nhiễm HIV của cơ quan y tế có thẩm quyền đôi với 

trường hợp nhiễm HIV. 

- Giấy tờ xác nhận đang mang thai của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với 

trường hợp người khuyết tật đang mang thai. 

- Giấy tờ xác nhận khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật. 

- Bước 2: Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Hội 

đồng xét duyệt trợ giúp xã hội thực hiện xét duyệt và niêm yết công khai kết quả 

xét duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc, trừ 

những thông tin liên quan đến HIV của đối tượng. 

Khi hết thời gian niêm yết, nếu không có khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt bổ 

sung biên bản họp kết luận của Hội đồng vào hồ sơ của đối tượng, trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã. 
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Trường hợp có khiếu nại, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được khiếu nại, Hội đồng xét duyệt kết luận và công khai về vấn đề khiếu nại, trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản 

kết luận của Hội đồng xét duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản 

(kèm theo hồ sơ của đối tượng) gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp 

huyện, thành phố (cấp huyện). 

- Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của 

đối tượng và văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện quyết định trợ cấp xã hội cho đối tượng. Trường hợp đối tượng không đủ 

điều kiện hưởng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn 

bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 5: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản 

trình của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện xem xét, quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng. 

Thời gian hưởng trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi quy định tại Điểm b, 

Khoản 5, Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP kể từ thời điểm người đó đủ 80 

tuổi. Thời gian hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng của đối tượng khác kể từ tháng 

Chủ tịch UBND huyện ký quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng. 

Thời điểm điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng kể từ tháng ngay 

sau tháng Chủ tịch UBND huyện ký quyết định. 

4.2. Cách thức thực hiện: 

Nộp trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.  

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 
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- Đối với Hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm tờ khai của 

đối tượng theo mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ trong đó: 

+ Mẫu số 1a: Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 

Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP. 

+ Mẫu số 1b: Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 5  

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP. 

+ Mẫu số 1c: Áp dụng đối với  đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị 

định số 136/2013/NĐ-CP. 

+ Mẫu số 1d: Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 5 Điều 5 Nghị 

định số 136/2013/NĐ-CP. 

+ Mẫu số 1đ: Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 6 Điều 5 Nghị 

định số 136/2013/NĐ-CP). 

- Đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 

bao gồm tờ khai theo Mẫu số 2a, 2b, 03, trong đó: 

+ Mẫu 2a áp dụng đối với hộ gia đình có người khuyết tật 

+ Mẫu 2b áp dụng đối với người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo 

trợ xã hội có xác nhận đủ điều kiện của Chủ tịch UBND cấp xã. 

+ Mẫu số 03 áp dụng trong trường hợp đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi 

dưỡng không hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. 

- Đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp, thay đổi nơi cư 

trú: Kiến nghị bằng văn bản của đối tượng, người giám hộ hoặc tổ chức, cá nhân 

có liên quan đối với trường hợp điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp, thay đổi nơi cư trú. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
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Đối tượng, người giám hộ hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan đối với trường 

hợp điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp, thay đổi nơi cư trú. 

4.5. Thời gian giải quyết: 26 ngày làm việc. 

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Quyết định trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.  

- Quyết định điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện.  

- Quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện.  

- Quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện.  

4.8. Lệ phí: Không  

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d và 1đ ban hành kèm 

theo Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và Thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) 

- Tờ khai hộ gia đình có người khuyết tật (Mẫu số b ban hành kèm theo Nghị 

định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các 

Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và Thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội). 
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- Tờ khai nhận chăm sóc, nuôi dưỡng (Mẫu số 02b ban hành kèm theo Nghị 

định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các 

Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và Thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội). 

- Tờ khai thông tin của đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng (Mẫu số 03 

ban hành kèm theo Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và Thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội). 

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và Thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội). 

- Quyết định số 1789/QĐ-LĐTBXH ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố phương án đươn 

giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội./. 

Ghi chú: Thủ tục này được rút ngắn thời gian giải quyết 02 ngày làm việc. 
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Mẫu số 1a 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 

136/2013/NĐ-CP) 

Phần 1 

THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): …………………………………………………… 

Ngày/tháng/năm sinh: … / … / …. Giới tính: …………..Dân tộc: ……………… 

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số … Cấp ngày …/ … / …. Nơi cấp: …… 

2. Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………… 

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? ……………………………………………… 

3. Tình trạng đi học 

□ Chưa đi học (Lý do:…………………………………………………………….) 

□ Đã nghỉ học (Lý do:…………………………………………………………….) 

□ Đang đi học (Ghi cụ thể):……………………………………………………….) 

4. Có thẻ BHYT không? □ Không □ Có 

5. Đang hưởng chế độ nào sau đây: 

Trợ cấp BHXH hàng tháng: ………..đồng. Hưởng từ tháng ………… / ………… 

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng: ……..đồng. Hưởng từ tháng ………/ ………… 

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng:…. đồng. Hưởng từ tháng……../.......... 

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác:.......... đồng. Hưởng từ tháng ……………/ …… 

6. Thuộc hộ nghèo không? □ Không □ Có 

7. Có khuyết tật không? □ Không □ Có 

- Giấy xác nhận khuyết tật số …….Ngày cấp:………. Nơi cấp ………………… 

- Dạng tật: …………………………….………………………………………… 

- Mức độ khuyết tật: ……………………………….……………………………… 

8. Thông tin về mẹ của đối tượng ………………………………………………… 

9. Thông tin về cha của đối tượng ………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không 

đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

Thông tin người khai thay Ngày …. tháng …. năm 20… 
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Giấy CMND hoặc Căn cước công dân 

số:……. 

Ngày cấp: ……………………………… 

Nơi cấp: ……………………………….. 

Mối quan hệ với đối tượng: ……………. 

Địa chỉ: ………………………………… 

NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay 

phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay) 

  

Phần 2 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn đã tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các giấy tờ kèm 

theo và xác nhận thông tin cá nhân nêu trên của Ông 

(bà)………………………………………………. là đúng./. 

   Ngày …. tháng …. năm 20… 

CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu) 

Phần 3 

KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: 

…………………………………………………đã xem xét hồ sơ, xác minh thông 

tin cá nhân của……………………………………………………… và họp ngày .... 

tháng …. năm ….. thống nhất kết luận như sau (Ghi cụ thể diện chính sách, chế độ 

hưởng, thời 

gian):…………………………………………………………………………………

……. 

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối 

tượng theo quy định./. 

   Ngày …. tháng …. năm 20… 

THƯ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
CHỦ TỊCH 

(Ký, đóng dấu) 
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 Mẫu số 1b 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 

136/2013/NĐ-CP) 

Phần 1 

THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): …………………………………………………… 

Ngày/tháng/năm sinh: … / … / …. Giới tính: …………..Dân tộc: ……………… 

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số …… Cấp ngày …/ … / …. Nơi cấp: … 

2. Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………….. 

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? ……………………………………………… 

3. Tình trạng đi học 

□ Chưa đi học (Lý do:………………………………………………………………) 

□ Đã nghỉ học (Lý do:……………………………………………………………....) 

□ Đang đi học (Ghi cụ thể):………………………………………………………..) 

4. Có thẻ BHYT không? □ Không □ Có 

5. Đang hưởng chế độ nào sau đây: 

Trợ cấp BHXH hàng tháng: ………..đồng. Hưởng từ tháng ………… / ………… 

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng:……….đồng. Hưởng từ tháng ……/ ………… 

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng:…. đồng. Hưởng từ tháng……../.......... 

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác:.............. đồng. Hưởng từ tháng ………/ …… 

6. Thuộc hộ nghèo không? □ Không □ Có 

7. Thời điểm phát hiện nhiễm HIV ………………………………………………… 

8. Có khuyết tật không? □ Không □ Có  

- Giấy xác nhận khuyết tật số…….. Ngày cấp……..: Nơi cấp ……………………. 

- Dạng tật: ……………….……………….………………………………………… 

- Mức độ khuyết tật: ……………………………………………………………… 

9. Khả năng tham gia lao động (Ghi cụ thể) ……………………………………… 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không 

đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 
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Thông tin người khai thay 
Giấy CMND hoặc Căn cước công dân 

số:……. 

Ngày cấp: ……………………………… 

Nơi cấp: …………………………………… 

Mối quan hệ với đối tượng: ……………… 

Địa chỉ: ……………………………………… 

Ngày …. tháng …. năm 20… 

NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay 

phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay) 

  

Phần 2 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn đã tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các giấy tờ kèm 

theo và xác nhận thông tin cá nhân nêu trên của Ông 

(bà)………………………………………………. là đúng./. 

  

  Ngày …. tháng …. năm 20… 

CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Phần 3 

KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: 

………………………………………………… đã xem xét hồ sơ, xác minh thông 

tin cá nhân của………………………………………………………  và họp ngày 

.... tháng …. năm ….. thống nhất kết luận như sau (Ghi cụ thể diện chính sách, chế 

độ hưởng, thời gian):………………………………………………………………. 

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối 

tượng theo quy định./. 

   Ngày …. tháng …. năm 20… 

THƯ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
CHỦ TỊCH 

(Ký, đóng dấu) 
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 Mẫu số 1c 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 

136/2013/NĐ-CP) 

Phần 1 

THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ………………………………………………… 

Ngày/tháng/năm sinh: … / … / …. Giới tính: ……..Dân tộc: ………………… 

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số … Cấp ngày …/ … / …. Nơi cấp: ……. 

2. Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………. 

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? ……………………………………………….. 

3. Có thẻ BHYT không? □ Không □ Có 

4. Thuộc hộ nghèo không? □ Không □ Có 

5. Tình trạng hôn nhân? (Ghi rõ: Không có chồng/vợ; có chồng/vợ đã chết hoặc 

mất tích theo quy định) ……………………………………………………………. 

6. Số con đang nuôi ………….người. Trong đó dưới 16 tuổi………. người; từ 16 

đến 22 tuổi đang học phổ thông, học nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại 

học………. người. 

7. Thông tin về con thứ nhất (Ghi cụ thể họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở, tình 

trạng đi học, chế độ chính sách đang hưởng) …………………………………….. 

8. Thông tin con thứ hai trở đi (Khai đầy đủ thông tin như con thứ 

nhất)……………………….……………………………………………………. 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không 

đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

 Ngày …. tháng …. năm 20… 
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Thông tin người khai thay 

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân 

số:……. 

Ngày cấp: …………………………………… 

Nơi cấp: …………………………………… 

Mối quan hệ với đối tượng: ……………… 

Địa chỉ: ……………………………………… 

NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay 

phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay) 

Phần 2 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn đã tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các giấy tờ kèm 

theo và xác nhận thông tin cá nhân nêu trên của Ông 

(bà)………………………………………………. là đúng./. 

   Ngày …. tháng …. năm 20… 

CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu) 

Phần 3 

KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: 

………………………………………………… đã xem xét hồ sơ, xác minh thông 

tin cá nhân của………………………………………………………  và họp ngày 

.... tháng …. năm ….. thống nhất kết luận như sau (Ghi cụ thể diện chính sách, chế 

độ hưởng, thời gian):………………………………………………………………. 

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối 

tượng theo quy định./. 

   Ngày …. tháng …. năm 20… 

THƯ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
CHỦ TỊCH 

(Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 1d 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 

136/2013/NĐ-CP) 

Phần 1 

THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): …………………………………………………… 

Ngày/tháng/năm sinh: … / … / …. Giới tính: ……..Dân tộc: …………………… 

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số … Cấp ngày …/ … / …. Nơi cấp: …….. 

2. Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………… 

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? ……………………………………………… 

3. Có thẻ BHYT không? □ Không □ Có 

4. Đang hưởng chế độ nào sau đây: 

Lương hưu/Trợ cấp BHXH hàng tháng: …..đồng. Hưởng từ tháng …… / ……… 

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng: ……..đồng. Hưởng từ tháng ………/ ………… 

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ……. đồng. Hưởng từ tháng……../........ 

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác:........... đồng. Hưởng từ tháng …………/ ……. 

5. Thuộc hộ nghèo không? □ Không □ Có 

6. Có khuyết tật không? □ Không □ Có  

- Giấy xác nhận khuyết tật số ………Ngày cấp:…….. Nơi cấp: ………………… 

- Dạng tật: …………………………………………………………………………. 

- Mức độ khuyết tật: …………………………………………………………… 

7. Tình trạng hôn nhân? (Ghi rõ: Không có chồng/vợ; có chồng/vợ đã chết hoặc 

mất tích theo quy định)…………………………….………………………………. 

8. Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng (Nếu có, ghi cụ thể họ tên, tuổi, nghề 

nghiệp, nơi ở, việc làm, thu nhập): ……………………………………………... 

9. Quá trình hoạt động của bản thân (Không bắt buộc): ………………………… 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không 

đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

  

Thông tin người khai thay 
Giấy CMND hoặc Căn cước công dân 

số:……. 

Ngày …. tháng …. năm 20… 

NGƯỜI KHAI 
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Ngày cấp: …………………………………… 

Nơi cấp: …………………………………… 

Mối quan hệ với đối tượng: ……………… 

Địa chỉ: ……………………………………… 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay 

phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay) 

  

Phần 2 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn đã tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các giấy tờ kèm 

theo và xác nhận thông tin cá nhân nêu trên của Ông 

(bà)………………………………………………. là đúng./. 

  

  Ngày …. tháng …. năm 20… 

CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu) 

  

 

Phần 3 

KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị 

trấn:……………………………………………… đã xem xét hồ sơ, xác minh 

thông tin cá nhân của……………………………………………………… và họp 

ngày .... tháng …. năm ….. thống nhất kết luận như sau (Ghi cụ thể diện chính 

sách, chế độ hưởng, thời gian):……………………………………………………. 

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối 

tượng theo quy định./. 

  Ngày …. tháng …. năm 20… 

THƯ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
CHỦ TỊCH 

(Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 1đ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 6 Điều 5 Nghị định số 

136/2013/NĐ-CP) 

Phần 1 

THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): …………………………………………………… 

Ngày/tháng/năm sinh: … / … / …. Giới tính: ……..Dân tộc: …………………… 

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số … Cấp ngày …/ … / …. Nơi cấp: …… 

2. Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………… 

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? ……………………………………………… 

3. Tình trạng đi học 

□ Chưa đi học (Lý do:………………………………………………………….…) 

□ Đã nghỉ học (Lý do:………………………………………………………….....) 

□ Đang đi học (Ghi cụ thể):………………………………………………………..) 

4. Có thẻ BHYT không? □ Không □ Có 

5. Đang hưởng chế độ nào sau đây: 

Lương hưu/Trợ cấp BHXH hàng tháng: ……..đồng. Hưởng từ tháng…… / ……… 

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng: ……..đồng. Hưởng từ tháng ………/ ………… 

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng:……. đồng. Hưởng từ tháng……../...... 

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác:............. đồng. Hưởng từ tháng …………/ …… 

6. Thuộc hộ nghèo không? □ Không □ Có 

7. Giấy xác nhận khuyết tật số ……….Ngày cấp……….: Nơi cấp ………………. 

- Dạng tật: ………………………………………………………………………… 

- Mức độ khuyết tật: ……………………………….……………………………… 

8. Có tham gia làm việc không? □ Không □ Có 

a) Nếu có thì đang làm gì ………….., thu nhập hàng tháng ………………...đồng 

b) Nếu không thì ghi lý do: ……………………………………………….………. 

9. Tình trạng hôn nhân : …………………………………………………………… 

10. Số con (Nếu có):... người. Trong đó, dưới 36 tháng tuổi: ………….người. 

11. Khả năng tự phục vụ? ………………………………………………………… 
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12. Cá nhân/hộ gia đình đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng: ………………… 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không 

đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

   Ngày …. tháng …. năm 20… 

Thông tin người khai thay 
Giấy CMND hoặc Căn cước công dân 

số:……. 

Ngày cấp: …………………………………… 

Nơi cấp: …………………………………… 

Mối quan hệ với đối tượng: ……………… 

Địa chỉ: ……………………………………… 

NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay 

phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay) 

Phần 2 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn đã tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các giấy tờ kèm 

theo và xác nhận thông tin cá nhân nêu trên của Ông (bà)………………. là đúng./. 

  Ngày …. tháng …. năm 20… 

CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu) 

Phần 3 

KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: ………………………… đã 

xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của……………………………… và 

họp ngày .... tháng …. năm ….. thống nhất kết luận như sau (Ghi cụ thể diện chính 

sách, chế độ hưởng, thời gian):…………………… …………………………. 

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối 

tượng theo quy định./. 

   Ngày …. tháng …. năm 20… 

THƯ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

CHỦ TỊCH 

(Ký, đóng dấu) 
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 Mẫu số 2a 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

TỜ KHAI HỘ GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

Phần 1 

THÔNG TIN CỦA HỘ GIA ĐÌNH 

1. Họ và tên chủ hộ (Viết chữ in hoa): …………………………………………… 

Ngày/tháng/năm sinh: … / … / …. Giới tính: ……..Dân tộc: …………………… 

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số … Cấp ngày …/ … / …. Nơi cấp: …… 

2. Hộ khẩu thường trú của hộ: ……………………………………………………. 

Nơi ở hiện nay của hộ (Ghi rõ địa chỉ) ………………………………………..…… 

3. Số người trong hộ: …… người (Trong đó người khuyết tật  ….. người). Cụ thể: 

- Khuyết tật đặc biệt nặng ... người (Đang sống tại hộ ……. người) 

- Khuyết tật nặng ……..người (Đang sống tại hộ .... người) 

- Khuyết tật nhẹ …………..người (Đang sống tại hộ ……. người) 

4. Hộ có thuộc diện nghèo không? □ Không □ Có 

5. Nhà ở (Ghi cụ thể loại nhà ở kiên cố, bán kiên cố, nhà tạm): …………………… 

Có ai trong hộ đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hưởng chế độ chăm sóc, nuôi 

dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội không? (Nếu có ghi cụ thể họ tên, lý 

do, thời gian hưởng): ………………………………………………………………. 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không 

đúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

 Thông tin người khai thay 

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân 

số:……. 

Ngày cấp: …………………………………… 

Nơi cấp: …………………………………… 

Mối quan hệ với đối tượng: ……………… 

Địa chỉ: ……………………………………… 

Ngày …. tháng …. năm 20… 

NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay 

phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay) 

 

  

Phần 2 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 
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Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn đã tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các giấy tờ kèm 

theo và xác nhận thông tin cá nhân nêu trên của Ông (bà)………………. là đúng./. 

   Ngày …. tháng …. năm 20… 

CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

  

Phần 3 

KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: 

………………………………………………… đã xem xét hồ sơ, xác minh thông 

tin cá nhân của……………………………………………………… và họp ngày .... 

tháng …. năm ….. thống nhất kết luận như sau: 

………………………………………………………………………………………. 

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối 

tượng theo quy định./. 

  

  Ngày …. tháng …. năm 20… 

THƯ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
CHỦ TỊCH 

(Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 2b 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

TỜ KHAI NHẬN CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG 

Phần 1 

THÔNG TIN CỦA NGƯỜI NHẬN CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG 

1. Thông tin về hộ 

1.1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): …………………………………………………… 

Ngày/tháng/năm sinh: … / … / …. Giới tính: ……..Dân tộc: …………………… 

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số … Cấp ngày …/ … / …. Nơi cấp: …… 

1.2. Nơi đăng ký thường trú của hộ: ………………………….…………………… 

Nơi ở hiện nay của hộ (Ghi rõ địa chỉ) …………………………………………… 

1.3. Có thuộc hộ nghèo không? □ Có □ Không 

1.4. Nhà ở (Ghi cụ thể loại nhà ở kiên cố, bán kiên cố, nhà tạm; thuộc sở hữu của 

hộ, nhà thuê, ở nhờ): ……………………………………………….……………… 

1.5. Thu nhập của hộ trong 12 tháng qua: ………………………………………… 

2. Thông tin về người đứng ra nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng 

2.1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………………………….… 

Ngày/tháng/năm sinh: … / … / … Giới tính: ……. Dân tộc: ……………………… 

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số..............Cấp ngày.../.../.. .Nơi cấp:........... 

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………. 

2.2. Kinh nghiệm, kỹ năng chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng (Ghi cụ thể):………… 

2.3. Có khuyết tật không? 

□ Không 

□ Có 

Giấy xác nhận khuyết tật số …… Ngày cấp: ………. Nơi cấp: ………………… 

- Dạng tật: ………………………………………………………………………… 

- Mức độ khuyết tật: …………………………………………………………… 

2.4. Tình trạng hôn nhân: ……………………………………………………… 

2.5. Có mắc bệnh mạn tính không? □ Không □ Có (Ghi bệnh……………………) 

2.6. Có bị kết án tù, xử phạt vi phạm hành chính (Nếu có ghi cụ thể hình thức, thời 

gian): ……….……………………………………………….……………………… 
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3. Thông tin về vợ hoặc chồng của người đứng ra nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối 

tượng 

3.1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): …………………………………………………… 

Ngày/tháng/năm sinh: … / … / … Giới tính: ……..Dân tộc: …………………… 

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số……Cấp ngày … / … / ….. Nơi cấp:……  

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………….…………………… 

3.2. Kinh nghiệm, kỹ năng chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng (Ghi cụ thể):……… 

3.3. Có khuyết tật không? 

□ Không 

□ Có 

Giấy xác nhận khuyết tật số ……….. Ngày cấp: ……..………. Nơi cấp: ……….… 

- Dạng tật: ……………………………………………….………………………… 

- Mức độ khuyết tật: ……………………………………………….……………… 

3.4. Có mắc bệnh mạn tính không? □ Không □ Có 

(Ghi bệnh……………………………………………….…………………………) 

3.5. Có bị kết án tù, xử phạt vi phạm hành chính (Nếu có ghi cụ thể hình thức, thời 

gian):……………………………..…………………………………………….…… 

Tôi đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……………………. 

xem xét, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 

cho phép gia đình và tôi được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng ông/bà/cháu 

…………………………(hồ sơ người được nhận chăm sóc nuôi dưỡng kèm theo) 

Tôi xin cam đoan sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng theo đúng quy định. 

   Ngày … tháng … Năm 20… 

Ý KIẾN CỦA NGƯỜI GIÁM HỘ 

HOẶC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NHẬN 

CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI VIẾT ĐƠN 

(Ký, ghi rõ họ tên ) 

 

Phần 2 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn đã tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các giấy tờ kèm 

theo và xác nhận thông tin cá nhân nêu trên của Ông (bà)………… ……. là đúng./. 

   Ngày …. tháng …. năm 20… 

CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu) 

Phần 3 
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KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: 

………………………………………………… đã xem xét hồ sơ, xác minh thông 

tin cá nhân của……………………………………………………… và họp ngày .... 

tháng …. năm ….. thống nhất kết luận như sau: 

………………………………………………………………………………………. 

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho cá nhân/ 

hộ gia đình theo đúng quy định./. 

   Ngày …. tháng …. năm 20… 

THƯ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
CHỦ TỊCH 

(Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 03 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NHẬN 

 CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): …………………………………………………… 

Ngày/tháng/năm sinh: … / … / …. Giới tính: ……..Dân tộc: ………………….. 

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số…… Cấp ngày …/ … / …. Nơi cấp: …… 

2. Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………… 

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? ……………………………………………… 

3. Tình trạng đi học 

□ Chưa đi học (Lý do:………………………………………………………………) 

□ Đã nghỉ học (Lý do:………………………………………………………………) 

□ Đang đi học (Ghi cụ thể):………………………………………………………) 

4. Có thẻ BHYT không? □ Không □ Có 

5. Đang hưởng chế độ nào sau đây: 

Lương hưu/Trợ cấp BHXH hàng tháng:……..đồng. Hưởng từ tháng…… / ……… 

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng: ……..đồng. Hưởng từ tháng ………/ ………… 

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ……. đồng. Hưởng từ tháng……../........ 

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác:.............. đồng. Hưởng từ tháng ………/ ……… 

6. Thuộc hộ nghèo không? □ Không □ Có 

7. Giấy xác nhận khuyết tật số ……… Ngày cấp: …………….. Nơi cấp ………… 

- Dạng tật: ………………………………………………………………………… 

- Mức độ khuyết tật: ……………………………………………………………… 

8. Có tham gia làm việc không? □ Không □ Có 

a) Nếu có thì đang làm gì ……………….., thu nhập hàng tháng …………...đồng 

b) Nếu không thì ghi lý do: ……………………………….……………………… 

9. Tình trạng hôn nhân: ……………………………….…………………………. 

10. Khả năng tự phục vụ? ……………………………………………….………… 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không 

đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

 Thông tin người khai thay 

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân 

số:……. 

Ngày cấp: …………………………………… 

Ngày …. tháng …. năm 20… 

NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay 

phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay) 
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Nơi cấp: …………………………………… 

Mối quan hệ với đối tượng: ……………… 

Địa chỉ: ……………………………………… 

  

Phần 2 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn đã tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các giấy tờ kèm 

theo và xác nhận thông tin cá nhân nêu trên của Ông (bà)………………. là đúng./. 

   Ngày …. tháng …. năm 20… 

CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

Phần 3 

KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: 

………………………………………………… đã xem xét hồ sơ, xác minh thông 

tin cá nhân của……………………………………………………… và họp ngày .... 

tháng …. năm ….. thống nhất kết luận như sau (Ghi cụ thể diện chính sách, chế độ 

hưởng, thời gian):…………………………………………………………………… 

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối 

tượng theo quy định./. 

   Ngày …. tháng …. năm 20… 

THƯ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
CHỦ TỊCH 

(Ký, đóng dấu) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

––––––––– 

Số:  3024/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––– 

Hòa Bình, ngày    03   tháng 12 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa  

về thời hạn giải quyết trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình 

––––––––––––  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

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

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

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 

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

quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;  

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

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

Căn cứ Quyết định số 9165/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành 

chính lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 

Hòa Bình; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình tại Tờ 

trình số 105/TTr-STTTT ngày 23/11/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết trong lĩnh vực Thông tin và Truyền 

thông (06 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Hòa Bình. 
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(Có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của TTHC tại Quyết định này được công 

khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC (địa chỉ: csdl.dichvucong.gov.vn); Cổng 

Dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: dichvucong.hoabinh.gov.vn), Trang Thông tin điện tử 

của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (địa chỉ:http://vpubnd.hoabinh.gov.vn). 

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

 Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện 

tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông 

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên 

quan, căn cứ thủ tục hành chính tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình nội 

bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp tỉnh, cấp 

huyện trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian trước ngày             

15/12/2020. 

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ 

thể của từng TTHC được công bố tại Quyết định này trên Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở, Ngành liên quan và niêm yết, công khai 

TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quy định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và 

Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 CHỦ TỊCH 

 

 Bùi Văn Khánh 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ NỘI DUNG ĐƠN GIẢN HÓA VỀ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT 

THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH 

(Kèm theo Quyết định số  3024/QĐ-UBND ngày  03   tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––––  

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đơn giản hóa thời hạn giải quyết các TTHC được công bố tại Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Hòa Bình về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình) 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính/Mã TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

mới 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

1 

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung 

giấy phép thiết lập trang 

thông tin điện tử tổng hợp 

 

09 ngày 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Không phí 

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của 

Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 

Internet và thông tin trên mạng; 

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 

của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 

Internet và thông tin trên mạng. 
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2 

Thủ tục Gia hạn giấy phép 

thiết lập trang thông tin 

điện tử tổng hợp  

09 ngày 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Không phí 

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của 

Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 

Internet và thông tin trên mạng; 

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 

của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 

Internet và thông tin trên mạng. 

3 

Thủ tục Cấp lại giấy phép 

thiết lập trang thông tin 

điện tử tổng hợp 

 

09 ngày 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Không phí 

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của 

Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 

Internet và thông tin trên mạng; 

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 

của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 

Internet và thông tin trên mạng. 

4 

Thủ tục Thông báo thay 

đổi chủ sở hữu, địa chỉ 

trụ sở chính của tổ chức, 

doanh nghiệp đã được 

cấp Giấy phép thiết lập 

trang thông tin điện tử 

tổng hợp 

 

06 ngày 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Không phí 

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của 

Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 

Internet và thông tin trên mạng; 

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 

của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 

Internet và thông tin trên mạng. 
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5 
Thủ tục Cấp giấy phép 

xuất bản bản tin  
25 ngày 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Không phí 

- Luật báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 

năm 2016; 

- Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông. 

 

6 

Thủ tục Thay đổi nội dung 

ghi trong Giấy phép Xuất 

bản bản tin 

 

12 ngày 

Trung tâm 

phụ vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Không phí 

- Luật báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 

năm 2016; 

- Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông. 

 

 

             ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13655/103_2016_QH13.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13655/103_2016_QH13.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13876/48_2016_TT-BTTTT.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13876/48_2016_TT-BTTTT.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13876/48_2016_TT-BTTTT.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13655/103_2016_QH13.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13655/103_2016_QH13.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13876/48_2016_TT-BTTTT.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13876/48_2016_TT-BTTTT.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13876/48_2016_TT-BTTTT.html
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Phần II. 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

––––––  

1. Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện 

tử tổng hợp 

2.1. Trình tự thực hiện 

a) Tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử 

tổng hợp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép trong những trường hợp 

sau: 

- Thay đổi tên của tổ chức, doanh nghiệp; 

- Thay đổi địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam; 

- Thay đổi nhân sự chịu trách nhiệm; 

- Thay đổi, bổ sung nội dung thông tin, phạm vi cung cấp cung cấp thông 

tin (tên miền khi cung cấp trên trang thông tin điện tử, hệ thống phân phối ứng 

dụng khi cấp cho các thiết bị di động). 

b) Tổ chức, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan cấp giấy phép. 

Trong thời hạn 09 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở 

Thông tin và Truyền thông thẩm định, cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép đã cấp. 

Trường hợp từ chối có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

2.2. Cách thức thực hiện 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình; 

- Thông qua hệ thống bưu chính. 
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2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện 

tử tổng hợp bao gồm: 

- Văn bản đề nghị (nêu rõ nội dung, lý do cần sửa đổi, bổ sung); 

- Các tài liệu chứng minh có liên quan. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

2.4. Thời hạn giải quyết: 09 (chín) ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ. 

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền 

thông 

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 

2.8. Lệ phí: Không có 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 

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

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản 

lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 

2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông 

tin trên mạng. 
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2. Thủ tục Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng 

hợp 

4.1. Trình tự thực hiện: 

- Chậm nhất 30 (ba mươi) ngày trước khi hết hạn giấy phép thiết lập trang 

thông tin điện tử tổng hợp, tổ chức, doanh nghiệp muốn gia hạn giấy phép đã 

được cấp gửi hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép đến cơ quan cấp giấy phép. 

- Trong 09 (chín) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở 

Thông tin và Truyền thông thẩm định, cấp gia hạn giấy phép. Trường hợp từ 

chối có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

- Giấy phép được gia hạn không quá 02 (hai) lần; mỗi lần không quá 02 

(hai) năm. 

4.2. Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình; 

- Thông qua hệ thống bưu chính. 

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng 

hợp bao gồm: 

- Văn bản đề nghị gia hạn (nêu rõ thời gian gia hạn)  

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4.4. Thời hạn giải quyết: 09 (chín) ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ. 
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4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền 

thông 

4.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 

4.8. Lệ phí: Không có 

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (đính kèm ngay sau thủ tục): Không có 

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

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản 

lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 

2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông 

tin trên mạng. 

 

3. Thủ tục Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng 

hợp 

3.1. Trình tự thực hiện 

- Trường hợp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bị mất 

hoặc bị hư hỏng không còn sử dụng được, tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép 

gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép đến Sở Thông tin và Truyền thông. 
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- Trong thời hạn 09 (chín) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề 

nghị, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp giấy phép. Trong trường hợp 

từ chối sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

3.2. Cách thức thực hiện 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình; 

- Thông qua hệ thống bưu chính. 

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng 

hợp bao gồm: 

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép (nêu rõ số giấy phép, ngày cấp của 

giấy phép đã cấp và lý do đề nghị cấp lại giấy phép); 

- Trường hợp giấy phép bị hư hỏng thì gửi kèm theo bản giấy phép bị hư 

hỏng. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

3.4. Thời hạn giải quyết: 09 (chín) ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ. 

3.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền 

thông 

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 

3.8. Lệ phí: Không có 

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 
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3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản 

lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 

2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông 

tin trên mạng. 

 

4. Thủ tục Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ 

chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện 

tử tổng hợp 

1.1. Trình tự thực hiện 

- Trang thông tin điện tử tổng hợp đã được cấp phép khi có sự thay đổi 

chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính thì phải thông báo đến cơ quan cấp phép trong 

thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày thay đổi. 

- Trong thời hạn 06 (sáu) ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Sở 

Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm gửi giấy xác nhận cho tổ chức, 

doanh nghiệp. 

1.2. Cách thức thực hiện 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình; 

- Thông qua hệ thống bưu chính. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 
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a) Hồ sơ thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, 

doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp 

bao gồm: 

- Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh 

nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, nội 

dung bao gồm: Tên tổ chức, doanh nghiệp; số giấy phép thiết lập trang thông 

tin điện tử tổng hợp; những nội dung thay đổi. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

1.4. Thời hạn giải quyết: 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

thông báo 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, doanh nghiệp 

16. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền 

thông 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận 

1.8. Lệ phí: Không có 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 

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

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản 

lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 
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2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông 

tin trên mạng. 

5. Cấp giấy phép xuất bản bản tin 

1.1. Trình tự thực hiện: Cơ quan, tổ chức có nhu cầu xuất bản bản tin 

gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến Sở Thông tin và Truyền thông.  

Trong thời hạn 25 (hai mươi lăm) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản bản tin; 

trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

1.2. Cách thức thực hiện:  

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình; 

- Thông qua hệ thống bưu chính. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin bao gồm: 

- Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin; 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết 

định thành lập, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương (đối với tổ chức nước ngoài 

tại Việt Nam); 

- Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin; 

- Mẫu trình bày tên gọi của bản tin và bản dịch tiếng Việt được công 

chứng (đối với tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài). 

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

1.4. Thời hạn giải quyết:  
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- Trong thời gian 25 ngày  kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền 

thông 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xuất bản bản tin 

1.8. Lệ phí (nếu có): Theo quy định của Bộ Tài chính 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ 

tục):  

Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin (Mẫu số 07 - ban hành 

kèm theo Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

Điều kiện cấp giấy phép xuất bản bản tin gồm: 

a) Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin; 

b) Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin; 

c) Xác định rõ tên bản tin, mục đích xuất bản và nội dung thông tin, đối 

tượng phục vụ, phạm vi phát hành, ngôn ngữ thể hiện, kỳ hạn xuất bản, khuôn 

khổ, số trang, số lượng, nơi in; 

d) Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm 

cho việc xuất bản bản tin. 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

 - Luật báo chí ngày 05/4/2016; 

https://dvc.mic.gov.vn/Upload/TTHC/M%E1%BA%ABu-7---T%E1%BB%9D-khai-%C4%91%E1%BB%81-ngh%E1%BB%8B-c%E1%BA%A5p-gi%E1%BA%A5y-ph%C3%A9p-xu%E1%BA%A5t-b%E1%BA%A3n-b%E1%BA%A3n-tin.doc
https://dvc.mic.gov.vn/Upload/TTHC/M%E1%BA%ABu-7---T%E1%BB%9D-khai-%C4%91%E1%BB%81-ngh%E1%BB%8B-c%E1%BA%A5p-gi%E1%BA%A5y-ph%C3%A9p-xu%E1%BA%A5t-b%E1%BA%A3n-b%E1%BA%A3n-tin.doc
https://dvc.mic.gov.vn/Upload/TTHC/M%E1%BA%ABu-7---T%E1%BB%9D-khai-%C4%91%E1%BB%81-ngh%E1%BB%8B-c%E1%BA%A5p-gi%E1%BA%A5y-ph%C3%A9p-xu%E1%BA%A5t-b%E1%BA%A3n-b%E1%BA%A3n-tin.doc
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13655/103_2016_QH13.html


98                             CÔNG BÁO/Số 07 + 08/Ngày 20-01-2021 

 

- Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13876/48_2016_TT-BTTTT.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13876/48_2016_TT-BTTTT.html
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Mẫu số 07: Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT 

CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

TỜ KHAI 

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN 

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản Bản tin: ................ 

- Địa chỉ: .......................................................................................................... 

- Điện 

thoại: ……………………….. Fax:.............................................................. 

- Quyết định/Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Các 

giấy tờ khác ………….. Cấp ngày: ............................................................... 

- Cơ quan cấp: .................................................................................................. 

2. Người chịu trách nhiệm xuất bản Bản tin: 

- Họ và tên: …………….Sinh ngày: ……………Quốc tịch:........................ 

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

- Số CMND (hoặc Hộ chiếu) số: ……………… Nơi cấp:.............................. 

- Địa chỉ liên lạc:.............................................................................................. 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:...................................................................... 

3. Tên gọi của Bản tin: ....................................................................................... 

4. Mục đích xuất bản: ........................................................................................ 

5. Nội dung thông tin: ........................................................................................ 

6. Đối tượng phục vụ: ........................................................................................ 

7. Phạm vi phát hành: ........................................................................................ 

8. Thể thức xuất bản: 

- Kỳ hạn xuất bản: ................................................................................................ 

- Khuôn khổ: ........................................................................................................ 

-Số trang: .............................................................................................................. 

- Số lượng: ............................................................................................................ 

- Ngôn ngữ thể hiện: ............................................................................................ 

9. Nơi in: .............................................................................................................. 

10. Địa điểm xuất bản Bản tin: ......................................................................... 

- Địa chỉ: ............................................................................................................... 

- Điện thoại: ……………………………Fax:...................................................... 

Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản Bản tin cam kết những điều 

trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



100                             CÔNG BÁO/Số 07 + 08/Ngày 20-01-2021 

 

   ……, ngày... tháng... năm 20... 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

6. Thủ tục thay đổi nội dung ghi trong Giấy phép xuất bản bản tin 

2.1. Trình tự thực hiện 

- Cơ quan, tổ chức có nhu cầu thay đổi một trong các nội dung ghi trong 

giấy phép xuất bản bản tin phải gửi văn bản đề nghị đến Sở Thông tin và 

Truyền thông cho phép thay đổi. 

- Trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin 

và Truyền thông có trách nhiệm xem xét giải quyết việc thay đổi; trường hợp 

không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

2.2. Cách thức thực hiện  

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Qua hệ thống bưu chính. 

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

1. Hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin 

bao gồm: 

- Văn bản đề nghị thay đổi của cơ quan, tổ chức; 

- Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin (đối với 

trường hợp thay đổi người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin); 

- Mẫu trình bày tên gọi của bản tin và bản dịch tiếng Việt được công 

chứng (đối với trường hợp thay đổi tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước 

ngoài). 
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2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

2.4. Thời hạn giải quyết: 

- 12 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền 

thông 

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận. 

2.8. Lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính. 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục): 

- Không có. 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

có. 

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016; 

- Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

  

http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13655/103_2016_QH13.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13876/48_2016_TT-BTTTT.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13876/48_2016_TT-BTTTT.html
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 ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HÒA BÌNH 

––––––––––  

Số:   3025/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Hòa Bình, ngày   03  tháng 12 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa  

về thời hạn giải quyết trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình 

–––––––––––  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA 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 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính và 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 Văn phòng 

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

Căn cứ Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục 

hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết 

của tỉnh Hòa Bình; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ 

trình số 163/TTr-STP ngày 19/11/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết (01 thủ tục) trong lĩnh vực Thể 
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dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Hòa Bình.  

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của TTHC tại Quyết định này 

được công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (địa chỉ: 

csdl.dichvucong.gov.vn); Cổng Dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: 

dichvucong.hoabinh.gov.vn), Trang Thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh (địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn) 

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

hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện tỉnh 

Hòa Bình. 

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên 

quan, căn cứ TTHC 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 Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Thời gian trước ngày 

15/12/2020. 

+ Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên 

quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được công 

bố tại Quyết định này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện 

tử của Sở, Ngành liên quan và niêm yết, công khai thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quy 

định. 

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

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
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Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giáo đốc các Sở: Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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Phụ lục 

DANH MỤC TTHC CÓ NỘI DUNG ĐƠN GIẢN HÓA VỀ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH 

(Kèm theo Quyết định số: 3025 /QĐ-UBND ngày   03 /12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––––  

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 (Đơn giản hóa thời gian giải quyết đối với 01 TTHC lĩnh vực Thể dục thể thao công bố tại Quyết định số 423/QĐ-

UBND ngày 06/3/2020  của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

STT Tên TTHC/Mã TTHC 
Thời hạn giải 

quyết mới 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Tên VBQPPL quy định  

TTHC cấp tỉnh 

1 

Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Karate 

1.000904.000.00.00.H28 

06 ngày 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh 

Do Hội đồng 

nhân dân cấp 

tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung 

ương quy định. 

- Luật Thể dục, thể thao số 

77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 

2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thể dục, thể thao số 

26/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 

2018, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 

năm 2019. 

- Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 

ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc 
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hội, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 

2017. 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 

tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết một 

số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thể dục, thể thao, có hiệu 

lực từ ngày 14 tháng 6 năm 2019. 

- Thông tư số 02/2018/TT-BVHTTDL 

ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân viên chuyên môn đối 

với môn Karate, có hiệu lực từ ngày 05 

tháng 3 năm 2018. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH  
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Phần II. 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

––––––––––––   

1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao đối với môn Karate  

* Trình tự thực hiện: 

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua Trung 

tâm phục vụ hành chính công nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể 

thao hoặc nơi doanh nghiệp có trụ sở chính trong trường hợp doanh nghiệp có 

nhiều địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ 

sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thông báo 

trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh 

nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

* Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, qua mạng điện tử. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo 

Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 quy định chi tiết một số điều của 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; 

 (2) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 
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29/4/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Thể dục, thể thao (có kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp; bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận của nhân viên chuyên môn). 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

* Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Doanh nghiệp. 

* 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 thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

* Phí, Lệ phí: Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương quy định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo 

Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết một số 

điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; 

 (2) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh theo Mẫu số 03 

ban hành kèm theo Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy 

định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, 

thể thao. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  

(1) Cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện 
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a) Sàn tập bằng phẳng, không trơn trượt, có diện tích từ 60m2 trở lên. 

b) Ánh sáng đảm bảo từ 200 lux trở lên. 

c) Có bảng nội quy bao gồm những nội dung chủ yếu sau: Đối tượng tham gia 

tập luyện, trang phục tập luyện, giờ tập luyện, biện pháp bảo đảm an toàn khi tập 

luyện. 

d) Có võ phục chuyên môn Karate: găng tay màu xanh, găng tay màu đỏ; bộ 

bảo vệ bàn chân, ống quyển màu xanh; bộ bảo vệ bàn chân, ống quyển mày đỏ; 

dụng cụ đỡ đòn (lămpơ) 

đ) Có khu vực thay đồ, cất giữ đồ, nhà vệ sinh; có túi sơ cứu theo quy định 

của Bộ Y tế. 

e) Có sổ theo dõi võ sinh tham gia tập luyện, ghi đầy đủ họ tên, năm sinh, địa 

chỉ, thời gian theo học và lưu đơn xin học của từng người. 

(2) Cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu 

a) Thảm hình vuông có chiều dài mỗi cạnh từ 10m đến 12m; 

b) Tuân thủ các quy định tại điểm a và điểm b mục (1) nêu trên.  

c) Bảo vệ cơ thể, bịt răng, đồng hồ bấm giờ, bảng điểm, cân trọng lượng cơ 

thể, cồng và cờ trọng tài gồm hai màu xanh và màu đỏ; 

d) Có võ phục chuyên môn Karate; găng tay màu xanh, găng tay màu đỏ; bộ 

bảo vệ bàn chân, ống quyển màu xanh; bộ bảo vệ bàn chân, ống quyển màu đỏ; 

dụng cụ đỡ đòn (lămpơ); 

đ) Có khu vực thay đồ, gửi đồ, khu vực vệ sinh; có túi sơ cứu theo quy định 

của Bộ Y tế. 
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(3) Mật độ tập luyện 

a) Mật độ tập luyện trên sàn bảo đảm ít nhất 03m2/01 võ sinh;  

b) Mỗi người hướng dẫn tập luyện không quá 30 võ sinh/buổi tập. 

 (4) Nhân viên chuyên môn: Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp 

với nội dung hoạt động. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC:  

- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 

ngày 14 tháng 6 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. 

- Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc 

hội, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết 

một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, có 

hiệu lực từ ngày 14 tháng 6 năm 2019. 

- Thông tư số 02/2018/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Karate, có hiệu lực từ ngày 05 

tháng 3 năm 2018. 
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Mẫu số 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
 

1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in 

hoa):…………………………………………………………………………… 

Tên giao dịch (nếu có): …………………………………………………………. 

Tên viết tắt (nếu có): ……………………………………………………………. 

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ...... do: …..........................……. cấp 

ngày.....tháng.....năm....., đăng ký thay đổi lần thứ .... ngày .... tháng.... năm ……… 

3. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………….. 

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

Website: ………………………..Email: ………………………………………… 

4. Họ tên người đại diện theo pháp luật: ………………………………………… 

Giới tính: ………………………..Chức danh: ………………………………….. 

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

Số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu: ………… 

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

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………….. 

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………… 

5. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: ……………………………………. 

6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp …………….. để kinh doanh hoạt 

động thể thao…………………………. (ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) 

theo quy định tại Nghị định số……………../2019/NĐ-CP ngày.....tháng.... năm 

2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thể dục, thể thao. 

7. Cam kết: 

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể 

thao; 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao./ 

 ………., ngày …… tháng …… năm …. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
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Mẫu số 03 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

BẢN TÓM TẮT 

Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ………………… (ghi cụ thể hoạt 

động thể thao kinh doanh) 

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

- Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in 

hoa):……………………………………………………………….…………….. 

- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………. 

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

Website: ………………………………………………………………………… 

Email: …………………………………………………………………………… 

Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ...(ghi cụ thể hoạt 

động thể thao kinh doanh) của …………………………(tên doanh nghiệp đề nghị 

cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện) như sau: 

1. Nhân viên chuyên môn (trong trường hợp phải có nhân viên chuyên môn theo 

quy định tại Nghị định số …………./2019/NĐ-CP ngày....tháng.... năm 2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Thể dục, thể thao): 

- Số lượng:……………………………………………………………………….. 

- Trình độ chuyên môn của từng nhân viên (đáp ứng quy định tại Nghị định 

số ………../2019/NĐ-CP ngày.... tháng ….. năm 2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao). 

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh: 

Mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh (đáp ứng điều 

kiện quy định tại Nghị định số ……………/2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 

2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thể dục, thể thao.): …………….. 

3. Tự xác định nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ……………….. 

Chúng tôi cam kết: 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai; 

- Duy trì việc đáp ứng các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh 

doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình 

bày./. 

 DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HÒA BÌNH 

––––––––––  

Số:     3026 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Hòa Bình, ngày  03   tháng 12 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa  

về thời hạn giải quyết trong lĩnh vực Hộ tịch, lĩnh vực Chứng thực  

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy 

ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình 

–––––––––––  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA 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 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính và 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 Văn phòng 

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

Căn cứ Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành 

chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1348/TTr-STP ngày 

19/11/2020. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

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

dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết (03 thủ tục) trong lĩnh vực hộ tịch; (01 

thủ tục) trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, 

Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình.  

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của TTHC tại Quyết định này được 

công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (địa chỉ: csdl.dichvucong.gov.vn); 

Cổng Dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: dichvucong.hoabinh.gov.vn), Trang Thông tin 

điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (địa chỉ: 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn);Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp (địa chỉ: 

http://sotuphap.hoabinh.gov.vn 

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

tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện tỉnh Hòa 

Bình. 

- Giao Sở Tư pháp: 

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên 

quan, căn cứ TTHC 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 Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Thời gian trước ngày 15/12/2020. 

+ Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên 

quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được công bố tại 

Quyết định này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở, 

Ngành liên quan và niêm yết, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả cấp huyện, cấp xã theo quy định. 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
http://sotuphap.hoabinh.gov.vn/
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giáo đốc các Sở: Tư pháp, 

Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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Phụ lục 

DANH MỤC TTHC CÓ NỘI DUNG ĐƠN GIẢN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG  

QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH 
(Kèm theo Quyết định số:  3026/QĐ-UBND ngày     03/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––––  

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 (Đơn giản hóa thời gian giải quyết đối với 04 TTHC trong đó: 03 TTHC thuộc lĩnh vực Hộ tịch công bố tại 

Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 22/9/2020;  01 TTHC thuộc lĩnh vực Chứng thực công bố tại Quyết định số 

1378/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

STT Tên TTHC/Mã TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Tên VBQPPL quy định 

I. Thủ tục hành chính cấp huyện lĩnh vực Hộ tịch 

1 

Đăng ký kết hôn có yếu 

tố nước ngoài 

2.000806.000.00.00.H28 

10 ngày làm 

việc 

- Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả cấp 

huyện 

- Cơ quan thực 

hiện: Phòng 

Tư pháp 

1.000.000 

đồng. 

Miễn lệ phí 

cho người 

thuộc gia đình 

có công với 

cách mạng; 

người thuộc 

hộ nghèo; 

người khuyết 

tật. 

- Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014;  

- Luật Hộ tịch năm 2014;  

- Nghị định số 123/2015/NĐ-

CP ngày 15/11/2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật 

Hộ tịch;  

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 

ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. 

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 

ngày 29/11/2019 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí và lệ 

phí thuộc thẩm quyền quyết 

định của Hội đồng nhân dân 
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tỉnh, thành phố trược thuộc 

Trung ương. 

- Nghị quyết số 277/2020/NQ-

HĐND ngày 23/7/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình 

quy định danh mục chi tiết, mức 

thu, miễn, giảm và tỷ lệ phần 

trăm (%) trích, nộp những 

khoản phí, lệ phí thuộc thẩm 

quyền quyết định của Hội đồng 

nhân dân tỉnh; 

- Quyết định số 1958/QĐ-

UBND ngày 21/8/2020 Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 

về việc thông qua phương án 

đơn giản hóa thủ tục hành chính 

lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm 

quyền giải quyết của tỉnh Hòa 

Bình. 

2 

Thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, 

xác định lại dân tộc 

2.000748.000.00.00.H28 

- Ngay 

trong ngày 

làm việc đối 

với việc bổ 

sung thông 

tin hộ tịch, 

trường hợp 

nhận hồ sơ 

sau 15 giờ 

mà không 

giải quyết 

- Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả cấp 

huyện 

- Cơ quan thực 

hiện: Phòng 

Tư pháp 

25.000 đồng. 

Miễn lệ phí 

cho người 

thuộc gia đình 

có công với 

cách mạng; 

người thuộc 

hộ nghèo; 

người khuyết 

tật. 

- Luật Hộ tịch năm 2014;  

- Nghị định số 123/2015/NĐ-

CP ngày 15/11/2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật 

Hộ tịch;  

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 

ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. 

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
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được ngay 

thì trả kết 

quả trong 

ngày làm 

việc tiếp 

theo.   

- 03 ngày 

làm việc đối 

với việc 

thay đổi, cải 

chính hộ 

tịch, xác 

định lại dân 

tộc. Trường 

hợp cần 

phải xác 

minh thì 

thời hạn 

được kéo 

dài không 

quá 04 ngày 

làm việc. 

ngày 29/11/2019 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí và lệ 

phí thuộc thẩm quyền quyết 

định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, thành phố trược thuộc 

Trung ương. 

- Nghị quyết số 277/2020/NQ-

HĐND ngày 23/7/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình 

quy định danh mục chi tiết, mức 

thu, miễn, giảm và tỷ lệ phần 

trăm (%) trích, nộp những 

khoản phí, lệ phí thuộc thẩm 

quyền quyết định của Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 

- Quyết định số 1958/QĐ-

UBND ngày 21/8/2020 Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 

về việc thông qua phương án 

đơn giản hóa thủ tục hành chính 

lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm 

quyền giải quyết của tỉnh Hòa 

Bình. 

3 

Ghi vào sổ hộ tịch việc 

kết hôn của công dân Việt 

Nam đã được giải quyết 

tại cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài 

2.002189.000.00.00.H28 

10 ngày làm 

việc 

- Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả cấp 

huyện 

- Cơ quan thực 

hiện: Phòng 

Tư pháp 

60.000 đồng. 

Miễn lệ phí 

cho người 

thuộc gia đình 

có công với 

cách mạng; 

người thuộc 

- Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014;  

- Luật Hộ tịch năm 2014;  

- Nghị định số 123/2015/NĐ-

CP ngày 15/11/2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật 
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hộ nghèo; 

người khuyết 

tật. 

Hộ tịch;  

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 

ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. 

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 

ngày 29/11/2019 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí và lệ 

phí thuộc thẩm quyền quyết 

định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, thành phố trược thuộc 

Trung ương. 

- Nghị quyết số 277/2020/NQ-

HĐND ngày 23/7/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình 

quy định danh mục chi tiết, mức 

thu, miễn, giảm và tỷ lệ phần 

trăm (%) trích, nộp những 

khoản phí, lệ phí thuộc thẩm 

quyền quyết định của Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 

- Quyết định số 1958/QĐ-

UBND ngày 21/8/2020 Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 

về việc thông qua phương án 

đơn giản hóa thủ tục hành chính 

lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm 

quyền giải quyết của tỉnh Hòa 

Bình. 

II. Thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực (áp dụng chung: Cấp tỉnh, huyện, xã) 
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1 

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

2.000843.000.00.00.H28 

Trong ngày 

cơ quan, tổ 

chức tiếp 

nhận yêu 

cầu hoặc 

trong ngày 

làm việc 

tiếp theo, 

nếu tiếp 

nhận yêu 

cầu sau 15 

giờ. 

- Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả cấp 

huyện, Tổ 

chức hành 

nghề Công 

chứng. 

- Cơ quan thực 

hiện: Phòng 

Tư pháp, Tổ 

chức hành 

nghề Công 

chứng. 

2.000 

đồng/trang, từ 

trang thứ 3 trở 

lên thu 

1000đ/trang, 

tối đa thu 

không quá 

200.000 

đồng/bản 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP 

ngày 16/02/2015 của Chính phủ 

về cấp bản sao từ bản chính, 

chứng thực chữ ký và chứng 

thực hợp đồng, giao dịch; 

- Thông tư số 01/2020/TT-BTP 

ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp 

quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Nghị 

định số 23/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015 của Chính phủ về 

cấp bản sao từ bản chính, chứng 

thực chữ ký và chứng thực hợp 

đồng, giao dịch; 

- Thông tư số 226/2016/TT-

BTC ngày 11/11/2016 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí chứng thực; 

- Thông tư số 257/2016/TT-

BTC ngày 11/11/2016 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý, sử dụng 

phí công chứng; phí chứng thực; 

phí thẩm định tiêu chuẩn, điều 

kiện hành nghề công chứng; phí 

thẩm định điều kiện hoạt động 

văn phòng công chứng; lệ phí 

cấp thẻ công chứng viên. 

- Quyết định số 1958/QĐ-
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UBND ngày 21/8/2020 Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 

về việc thông qua phương án 

đơn giản hóa thủ tục hành chính 

lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm 

quyền giải quyết của tỉnh Hòa 

Bình. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH  
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Phần II. 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG TTHC 

––––––––––––   

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HỘ TỊCH  

1. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài  

Trình tự thực hiện  

- Người có yêu cầu đăng ký kết hôn nộp hồ sơ đăng ký kết hôn tại Ủy ban 

nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.  

- Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu 

thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu 

nộp, xuất trình.  - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp 

nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện 

thì hướng dẫn ngay để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; 

trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì người tiếp nhận phải 

lập văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn 

thiện, ký, ghi rõ họ, tên của người tiếp nhận.   

- Phòng Tư pháp tiến hành nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ đăng ký kết hôn. 

Trường hợp có khiếu nại, tố cáo việc kết hôn không đủ điều kiện kết hôn theo 

quy định của Luật Hôn nhân và gia đình hoặc xét thấy có vấn đề cần làm rõ về 

nhân thân của bên nam, bên nữ hoặc giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn thì 

Phòng Tư pháp phối hợp với cơ quan có liên quan xác minh làm rõ. Trong quá 

trình thẩm tra, xác minh hồ sơ, nếu thấy cần thiết, Phòng Tư pháp làm việc trực 

tiếp với các bên để làm rõ về nhân thân, sự tự nguyện kết hôn, mục đích kết hôn.   

- Nếu thấy hồ sơ hợp lệ, các bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của 

Luật Hôn nhân và gia đình, không thuộc trường hợp từ chối đăng ký kết hôn 

theo quy định, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

xem xét, quyết định. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân đồng ý giải quyết 

thì ký 02 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.   
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- Phòng Tư pháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, 

nữ.   

- Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban 

nhân dân, công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các 

bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ đăng ký kết hôn. Công chức 

làm công tác hộ tịch hướng dẫn hai bên nam, nữ kiểm tra nội dung trong Giấy 

chứng nhận kết hôn và Sổ đăng ký kết hôn, nếu hai bên thấy nội dung đúng, phù 

hợp với hồ sơ đăng ký kết hôn thì công chức làm công tác hộ tịch cùng hai bên 

nam, nữ ký tên vào Sổ; hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn.  

Trường hợp một hoặc hai bên nam, nữ không thể có mặt để nhận Giấy 

chứng nhận kết hôn thì theo đề nghị bằng văn bản của họ, Phòng Tư pháp gia 

hạn thời gian trao Giấy chứng nhận kết hôn nhưng không quá 60 ngày, kể từ 

ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn.   

Hết 60 ngày mà hai bên nam, nữ không đến nhận Giấy chứng nhận kết hôn 

thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hủy Giấy 

chứng nhận kết hôn đã ký. Nếu sau đó hai bên nam, nữ vẫn muốn kết hôn với 

nhau thì phải tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu.  

Cách thức thực hiện:   

Người yêu cầu đăng ký kết hôn trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp 

huyện có thẩm quyền (bên nam hoặc bên nữ có thể trực tiếp nộp hồ sơ mà 

không cần có văn bản ủy quyền của bên còn lại).  

Thành phần hồ sơ:  

* Giấy tờ phải xuất trình  

- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc 

các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, 

còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của công dân Việt Nam.   
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- Người nước ngoài xuất trình bản chính hộ chiếu để chứng minh về nhân 

thân; trường hợp người nước ngoài không có hộ chiếu để xuất trình thì có thể 

xuất trình giấy tờ đi lại quốc tế hoặc thẻ cư trú.  

- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký kết hôn. 

(trong giai đoạn chuyển tiếp).   

* Giấy tờ phải nộp  

- Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu, có đủ thông tin của hai bên nam, nữ. 

Hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn;  

- Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước 

ngoài xác nhận các bên kết hôn không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà 

không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;  

- Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài do cơ 

quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân cấp còn giá trị sử dụng, 

xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng; trường hợp nước 

ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan 

có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp 

luật nước đó.  

Giá trị sử dụng của giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người 

nước ngoài được xác định theo thời hạn ghi trên giấy tờ đó.Trường hợp giấy tờ 

chứng minh tình trạng hôn nhân không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này và 

giấy xác nhận của tổ chức y tế có giá trị trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày cấp.   

- Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp 

bản sao hộ chiếu/giấy tờ có giá trị thay thê hộ chiếu.   

- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam cư trú trong 

nước (trong giai đoạn chuyển tiếp).  
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* Ngoài giấy tờ nêu trên, tùy từng trường hợp, bên nam, bên nữ phải nộp 

hoặc xuất trình giấy tờ tương ứng sau đây:  

- Công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ 

việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn trái pháp luật (Trích lục ghi chú ly hôn); 

- Công dân Việt Nam là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực 

lượng vũ trang phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc kết 

hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó;   

- Trường hợp người yêu cầu đăng ký kết hôn đang công tác, học tập, lao 

động có thời hạn ở nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

do Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước 

ngoài cấp.  

* Lưu ý:  

- Đối với giấy tờ phải nộp, xuất trình:  

+ Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc 

hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không 

được yêu cầu xuất trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất 

trình bản chính thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản chụp 

với bản chính và ký xác nhận, không được yêu cầu nộp bản sao giấy tờ đó.  

+ Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách 

nhiệm kiểm tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông 

tin để lưu trong hồ sơ và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu nộp 

bản sao hoặc bản chụp giấy tờ đó.   

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc 

xác nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp 

hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là 
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thành viên; giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và công 

chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.  

+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 

theo quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch 

nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.  

Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.  

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện 

đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân 

Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; 

giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt 

Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người 

nước ngoài.  

- Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết 

hôn thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên thực hiện 

đăng ký kết hôn.  

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp 

nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết 

định.  

Cơ quan phối hợp: Cơ quan có liên quan.  

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kết hôn (02 bản 

chính), mỗi bên vợ, chồng 01 bản.  

Lệ phí: 1.000.000 đồng.  
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Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc 

hộ nghèo; người khuyết tật.   

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký kết hôn   

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

- Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;  

- Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;  

- Các bên không bị mất năng lực hành vi dân sự;  

- Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy tờ cho phép cư trú 

do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp.  

- Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy 

định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật Hôn nhân và gia đình, 

gồm:  

+ Kết hôn giả tạo;  

+ Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;  

+ Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác hoặc chưa có vợ, 

chưa có chồng mà kết hôn với người đang có chồng, có vợ;  

+ Kết hôn giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người 

có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng 

là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha 

dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.  

* Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.  

Căn cứ pháp lý:   

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;  
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- Luật Hộ tịch năm 2014;  

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;  

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Hộ tịch;  

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương;  

- Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hòa Bình quy định danh mục chi tiết, mức thu, miễn, giảm và tỷ lệ 

phần trăm (%) trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định 

của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành 

chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN 

 

Kính gửi: (3)................................................................................................ 

Thông tin Bên nữ Bên nam 

Họ, chữ đệm, tên  

 

 

Ngày, tháng, năm sinh   

Dân tộc    

Quốc tịch   

Nơi cư trú (4)   

 

 

Giấy tờ tùy thân (5)  

 

 

Kết hôn lần thứ mấy   

Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng 

tôi là tự nguyện, không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam. 

Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan của 

mình.  

Đề nghị Quý cơ quan đăng ký. 

                    ............, ngày ..........…tháng ......... năm............… 

 

 
Bên nữ 

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên 

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

Bên nam 

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

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

Đề nghị cấp bản sao(6): Có , Không 

 
Số lượng:…….bản 

 

Chú thích: 
(1) (2) Trường hợp làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, thì phải dán ảnh của hai 

bên nam, nữ. 
(3) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký kết hôn. 

 

 
(1) 

 

 

 
(2) 
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(4) Ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi 

đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi 

đang sinh sống. 
(5) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ 

thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 

20/10/1982). 
(6) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng. 
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2. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại 

dân tộc  

Trình tự thực hiện  

- Người có yêu cầu thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.   

- Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông 

tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, 

xuất trình.  

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong 

đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn 

người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu 

rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của 

người tiếp nhận.   

- Nếu thấy việc thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại 

dân tộc là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có 

liên quan, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trường 

hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng ý giải quyết thì ký Trích lục thay 

đổi/cải chính/bổ sung thông tin hộ tịch/xác định lại dân tộc tương ứng cấp cho 

người có yêu cầu; công chức làm công tác hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký thay đổi, 

cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc; hướng dẫn người yêu 

cầu kiểm tra nội dung Trích lục thay đổi/cải chính/bổ sung thông tin hộ tịch/xác 

định lại dân tộc và Sổ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác 

định lại dân tộc, công chức làm công tác hộ tịch cùng người yêu cầu thay đổi, 

cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc ký vào Sổ.   

Cách thức thực hiện:   
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- Người có yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, 

xác định lại dân tộc trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện;  

- Người thực hiện đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, 

xác định lại dân tộc có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có 

thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc gửi qua hệ thống đăng 

ký hộ tịch trực tuyến.  

Thành phần hồ sơ:  

* Giấy tờ phải xuất trình  

- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc 

các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, 

còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký 

thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc.   

- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký trong 

trường hợp cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc không phải 

tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đăng ký hộ tịch trước đây (trong giai đoạn 

chuyển tiếp).  

Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản 

sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.  

* Giấy tờ phải nộp  

- Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc theo mẫu.  

- Giấy tờ liên quan đến việc thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, 

xác định lại dân tộc.  

- Văn bản ủy quyền (được chứng thực) theo quy định của pháp luật trong 

trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông 
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tin hộ tịch, xác định lại dân tộc. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, 

cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy 

quyền không phải chứng thực.  

* Lưu ý: 

- Đối với giấy tờ phải nộp, xuất trình:  

+ Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc 

hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không 

được yêu cầu xuất trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất 

trình bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản 

chính và ký vào bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, 

không được yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao giấy tờ đó.  

+ Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách 

nhiệm kiểm tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông 

tin để lưu trong hồ sơ và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu nộp 

bản sao hoặc bản chụp giấy tờ đó.   

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc 

xác nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp 

hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên; giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và công 

chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.  

+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 

theo quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch 

nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.  

Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

Thời hạn giải quyết:   
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- Ngay trong ngày làm việc đối với việc bổ sung thông tin hộ tịch, trường 

hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong 

ngày làm việc tiếp theo.   

- 03 ngày làm việc đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân 

tộc. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 04 ngày 

làm việc.  

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân  

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  

- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư 

trú của người nước ngoài giải quyết việc cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch của 

người nước ngoài đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.  

- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây giải quyết 

việc thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc cho 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài.  

- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư 

trú của cá nhân giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt 

Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú trong nước; xác định lại dân tộc.  

- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký khai tử trước đây thực hiện 

việc cải chính nội dung đăng ký khai tử trong Trích lục khai tử hoặc Giấy chứng 

tử.  

- Trường hợp thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại 

dân tộc mà việc hộ tịch trước đây được đăng ký tại Sở Tư pháp thì thẩm quyền 

giải quyết được xác định như sau:  

+ Trường hợp người yêu cầu là công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài thì 

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú trước khi xuất cảnh thực hiện thay đổi, 

cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc;   
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+ Trường hợp người yêu cầu là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam thì 

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người đó thực hiện cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch.  

+ Trường hợp người yêu cầu là người nước ngoài không cư trú tại Việt 

Nam thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có trụ sở của Sở Tư pháp đã đăng ký 

việc hộ tịch trước đây thực hiện cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch.  

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:   

Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện xem xét, quyết định.  

Cơ quan phối hợp: Không  

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Trích lục thay đổi/cải chính/bổ 

sung thông tin hộ tịch/xác định lại dân tộc (bản chính).  

Lệ phí: 25.000 đồng. 

Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc 

hộ nghèo; người khuyết tật.   

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc   

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính  

+ Việc cải chính hộ tịch chỉ được giải quyết sau khi xác định có sai sót 

trong đăng ký hộ tịch; không cải chính nội dung trên giấy tờ hộ tịch đã được cấp 

hợp lệ nhằm hợp thức hóa thông tin trên hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác.   

+ Giấy tờ hộ tịch được cấp hợp lệ kể từ ngày 01/01/2016 mà thông tin hộ 

tịch còn thiếu thì được bổ sung, nếu có giấy tờ, tài liệu do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền cấp hợp lệ chứng minh.  
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Yêu cầu ghi bổ sung quốc tịch Việt Nam chỉ thực hiện đối với giấy tờ hộ 

tịch được cấp kể từ ngày 01/01/2016, sau khi đã xác định người yêu cầu đang có 

quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam.  

Căn cứ pháp lý:   

- Luật Hộ tịch năm 2014;  

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

 - Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Hộ tịch;  

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương;  

- Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hòa Bình quy định danh mục chi tiết, mức thu, miễn, giảm và tỷ lệ 

phần trăm (%) trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định 

của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành 

chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH,  

BỔ SUNG THÔNG TIN HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC 

Kính gửi: (1)  ...........................................................................  

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:  .............................................................................  

Nơi cư trú: (2) ................................................................................................................  

Giấy tờ tùy thân: (3) ......................................................................................................  

Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung thông 

tin hộ tịch: ....................................................................................................................  

Đề nghị cơ quan đăng ký việc (4)  ................  .............................................................  

cho người có tên dưới đây: 

Họ, chữ đệm, tên:  ......................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh:  ...............................................................................................  

Giới tính:................Dân tộc:.......................................................Quốc tịch:  ...............  

Nơi cư trú: (2)  ...............................................................................................................  

Giấy tờ tùy thân: (3) ......................................................................................................  

Đã đăng ký (5)     

tại............................................................................................................................. 

ngày......... tháng ......... năm ........... số: ................ Quyển số:...............................  ....  

Nội dung: (6) .................................................................................................................  

Lý do: ...........................................................................................................................   

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về cam đoan của mình. 

Đề nghị cấp bản sao(7): 

 Có    , Không ; số lượng:...........bản(7). 

 Làm tại: , ngày  ................  tháng  ....  năm  ......  

                                                                                            Người yêu cầu 

                                                                (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)                                                                                                                                                      

 

 

 

 

Ý kiến của người được thay đổi họ, 

chữ đệm, tên (nếu người đó từ đủ 9 

tuổi trở lên); xác định lại dân tộc (nếu 

người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 

tuổi) 
 .........................................................................................  

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

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

 

Ý kiến của cha và mẹ  (nếu thay đổi 

họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 

tuổi) 

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

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

...................................................................................    
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Chú thích: 
(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại 

dân tộc. 
(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi 

đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi 

đang sinh sống. 
(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh 

nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành 

phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004). 
(4) Ghi rõ nội dung loại việc đề nghị đăng ký. 

Ví dụ: thay đổi họ, tên/ cải chính phần khai về chữ đệm của người mẹ/ xác định lại dân tộc/ 

bổ sung phần khai về năm sinh của người cha. 
(5) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây có liên quan.  

Ví dụ: Đã đăng ký khai sinh tại UBND xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội ngày 

05 tháng 01 năm 2015, số 10 quyển số 01/2015. 
(6) Ghi rõ nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung thông hộ tịch, xác định lại dân tộc 

Ví dụ: - Được thay đổi họ từ Nguyễn Văn Nam thành Vũ Văn Nam. 

            - Được cải chính năm sinh từ 1975 thành 1976 
 (7) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng. 

 

 

 

 

 

 

  



                               CÔNG BÁO/Số 07 + 08/Ngày 20-01-2021                       139  

 

 

3. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã 

được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài  

Trình tự thực hiện  

- Người có yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải quyết tại 

cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (sau đây gọi là ghi chú kết hôn) nộp hồ 

sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.   

- Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông 

tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, 

xuất trình.  

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong 

đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn 

người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu 

rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của 

người tiếp nhận.   

- Nếu thấy yêu cầu ghi chú kết hôn đủ điều kiện, không thuộc trường hợp 

từ chối ghi vào sổ việc kết hôn theo quy định, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân đồng ý giải quyết thì ký Trích lục ghi chú kết hôn cấp cho người yêu 

cầu; công chức làm công tác hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký kết hôn.   

Cách thức thực hiện:   

- Người có yêu cầu ghi chú kết hôn trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho 

người khác thực hiện việc ghi chú kết hôn;  

- Người thực hiện việc ghi chú kết hôn có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy 

ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính 

hoặc gửi hồ sơ theo hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến.  
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Thành phần hồ sơ:  

* Giấy tờ phải xuất trình  

- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc 

các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, 

còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu ghi chú 

kết hôn (giấy tờ tùy thân);   

- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền (trong giai đoạn 

chuyển tiếp).  Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm 

theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.  

* Giấy tờ phải nộp  

- Tờ khai ghi chú kết hôn theo mẫu;  

- Bản sao giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp;  

- Nếu công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có 

thẩm quyền nước ngoài thì phải nộp Trích lục về việc đã ghi vào Sổ hộ tịch việc 

ly hôn hoặc hủy việc kết hôn (Trích lục ghi chú ly hôn).  

- Văn bản ủy quyền (được chứng thực) theo quy định của pháp luật trong 

trường hợp ủy quyền thực hiện việc ghi chú kết hôn. Trường hợp người được ủy 

quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền 

thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.   

* Lưu ý:  

+ Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc 

hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không 

được yêu cầu xuất trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất 

trình bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản 
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chính và ký vào bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, 

không được yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao giấy tờ đó.  

+ Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách 

nhiệm kiểm tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông 

tin để lưu trong hồ sơ và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu nộp 

bản sao hoặc bản chụp giấy tờ đó.   

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc 

xác nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp 

hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên; giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và công 

chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.  

+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 

theo quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch 

nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.  

Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.  

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân  

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:   

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam.  

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:   

Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.  

Cơ quan phối hợp: Không.  
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Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Trích lục ghi chú kết hôn (bản 

chính).  

Lệ phí: 60.000 đồng.  

Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc 

hộ nghèo; người khuyết tật.   

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai ghi chú kết hôn    

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

- Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước 

ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước 

ngoài được ghi vào Sổ hộ tịch nếu tại thời điểm kết hôn, các bên đáp ứng đủ 

điều kiện kết hôn và không vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân 

và gia đình Việt Nam.  

- Nếu vào thời điểm đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, việc 

kết hôn không đáp ứng điều kiện kết hôn, nhưng không vi phạm điều cấm theo 

quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, nhưng vào thời điểm yêu cầu ghi vào 

Sổ hộ tịch việc kết hôn, hậu quả đã được khắc phục hoặc việc ghi chú kết hôn là 

nhằm bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam và trẻ em, thì việc kết hôn cũng 

được ghi vào Sổ hộ tịch.  

* Yêu cầu ghi chú kết hôn bị từ chối trong các trường hợp sau:   

- Việc kết hôn vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và gia 

đình.  

- Công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan đại diện 

ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam.  

Căn cứ pháp lý:   

- Luật Hôn nhân và gia đình;  
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- Luật Hộ tịch năm 2014;  

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

 - Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Hộ tịch;  

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương;  

- Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hòa Bình quy định danh mục chi tiết, mức thu, miễn, giảm và tỷ lệ 

phần trăm (%) trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định 

của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành 

chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI GHI CHÚ KẾT HÔN  

Kính gửi: (1) ........................................................................  

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:  .............................................................................  

Nơi cư trú: (2)  ...............................................................................................................  

Giấy tờ tùy thân: (3) ......................................................................................................  

Đề nghị cơ quan ghi vào sổ việc kết hôn sau đây:  

Họ, chữ đệm, tên bên nữ: .....................  

Ngày, tháng, năm sinh: .......................... 

Dân tộc:.............Quốc tịch: ................... 

Nơi cư trú: (2)......................................... 

Giấy tờ tùy thân: (3) 

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

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

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

Họ, chữ đệm, tên bên nam:  .................  

Ngày, tháng, năm sinh:  ..........................   

Dân tộc:  ................. Quốc tịch:  ..............  

Nơi cư trú: (2) ..........................................  

Giấy tờ tùy thân: (3) 

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

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

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

Đã đăng ký kết hôn tại(4)  .............................................................................................  
 ........................................................................................... số  ....................................  

cấp ngày........ tháng ...... năm  .....................................................................................  

Trước khi kết hôn lần này chưa từng kết hôn/đã từng kết hôn nhưng hôn nhân đã 

chấm dứt(5): 

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

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về cam đoan của mình. 

 

 

 

Đề nghị cấp bản sao(6): Có , 

Không  

Số lượng:…….bản  

 

 

 

 

Làm tại: ………, ngày ....... tháng ....... năm........ 

Người yêu cầu 
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

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

 

 

Chú thích:  
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 (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú kết hôn. 

 (2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi 

đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi 

đang sinh sống. 
(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ 

thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 

20/10/2004). 

  (4) Ghi tên cơ quan, tên quốc gia nước ngoài đã đăng ký kết hôn, tên loại giấy chứng nhận việc 

kết hôn do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, số (nếu có) và ngày, tháng năm cấp giấy tờ đó. Ví 

dụ: Đăng ký kết hôn tại Cộng hòa Pháp, Giấy chứng nhận kết hôn số 0A3456 cấp ngày 08/3/2016. 
 (5) Trường hợp chưa từng kết hôn thì ghi rõ “Chưa từng kết hôn”. Trường hợp đã từng kết 

hôn thì ghi rõ căn cứ chấm dứt quan hệ hôn nhân. Nếu căn cứ chấm dứt quan hệ hôn nhân là ly hôn 

thì ghi rõ hình thức văn bản ly hôn, ngày có hiệu lực, tên cơ quan cấp. 
(6) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng. 
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CHỨNG THỰC  

1. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận 

- Trình tự thực hiện: 

+ Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình bản chính giấy tờ, văn bản làm 

cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực. 

+ Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì cơ 

quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ trường 

hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để chụp. 

+ Người thực hiện chứng thực kiểm tra bản chính, đối chiếu với bản sao, 

nếu nội dung bản sao đúng với bản chính, bản chính giấy tờ, văn bản không 

thuộc các trường hợp bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để 

chứng thực bản sao thì thực hiện chứng thực như sau: 

* Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính theo mẫu quy 

định; 

* Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và 

ghi vào sổ chứng thực. 

Đối với bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, 

nếu bản sao có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai. 

Mỗi bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản hoặc nhiều 

bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản trong cùng một thời 

điểm được ghi một số chứng thực. 

+ Người yêu cầu chứng thực nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ. 
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- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để 

chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực. Trường hợp người yêu cầu 

chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì cơ quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản 

chính để thực hiện chứng thực, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có 

phương tiện để chụp. Bản sao, chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực phải 

có đầy đủ các trang đã ghi thông tin của bản chính. 

- Thời hạn giải quyết: 

+ Thời hạn thực hiện yêu cầu chứng thực phải được bảo đảm ngay trong 

ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu 

tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp 

theo thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả 

kết quả cho người yêu cầu chứng thực. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp, Tổ chức hành 

nghề công chứng. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao được chứng thực từ bản 

chính 

- Phí: 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thu 1.000 đồng/trang, tối đa 

thu không quá 200.000 đồng/bản. Trang là căn cứ để thu phí được tính theo 

trang của bản chính; 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Bản chính giấy tờ, 

văn bản cần chứng thực. 
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Bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản 

sao: 

+ Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ. 

+ Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung. 

+ Bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không 

đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp. 

+ Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích 

động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử 

của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ 

chức; vi phạm quyền công dân. 

+ Bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công 

chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, trừ hộ chiếu, thẻ căn cước, thẻ 

thường trú, thẻ cư trú, giấy phép lái xe, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ và bảng điểm 

kèm theo bằng tốt nghiệp, chứng chỉ. 

+ Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có xác nhận và đóng 

dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp 

bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; 

+ Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP 

ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký 

và chứng thực hợp đồng, giao dịch; 
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+ Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực; 

+ Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành 

chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Số:   3028/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hòa Bình, ngày   03  tháng  12  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa  

về thời hạn giải quyết trong lĩnh vực Điện, lĩnh vực Lưu thông hàng hóa 

trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương  

tỉnh Hòa Bình 

––––––––––––  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA 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 về nghiệp vụ kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1953/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của Ủy ban nhân 

dan tỉnh Hòa Bình thông qua phương án đơn giản hóa lĩnh vực Công Thương 

thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1778/TTr-SCT 

ngày 20/11/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

(TTHC) có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết (02 thủ tục) lĩnh vực 

Điện; (02 thủ tục) lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình. 
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(Có phụ lục chi tiết kèm theo). 

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của TTHC tại Quyết định này được 

công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC (địa chỉ: csdl.dichvucong.gov.vn); 

Cổng Dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: dichvucong.hoabinh.gov.vn), Trang Thông tin 

điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (địa chỉ:http://vpubnd.hoabinh.gov.vn). 

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

 Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực 

hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa 

Bình. 

- Giao Sở Công Thương: 

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên 

quan, căn cứ thủ tục hành chính tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình 

nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết, trình Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian trước ngày 15/12/2020. 

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên 

quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng TTHC được công bố tại Quyết 

định này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở, 

Ngành liên quan và niêm yết, công khai TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh theo quy định. 

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

Thương; Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

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

định này./. 

 CHỦ TỊCH 

 

 Bùi Văn Khánh 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
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Phụ lục 

DANH MỤC TTHC CÓ NỘI DUNG ĐƠN GIẢN HÓA VỀ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT THUỘC THẨM QUYỀN  

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HÒA BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số   3028/QĐ-UBND ngày  03 tháng  12   năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––––––  

(Đơn giản hóa thời hạn giải quyết các TTHC được công bố tại Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 04/5/2020; Quyết định 

số 2808/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình) 

ST

T 

Tên thủ tục hành chính/Mã 

TTHC 

Thời 

hạn giải 

quyết 

mới 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

1 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép 

hoạt động tự vấn chuyên ngành 

Điện thuộc thẩm quyền cấp của 

địa phương  

2.001632.000.00.00.H28 

07 ngày 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Thông tư 

số 

167/2016/T

T-BTC 

ngày 

26/10/2016 

của Bộ Tài 

Chính 

   - Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 

05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều kiện cụ thể Nghị định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

   - Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ 

tục cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

   - Quyết định số 2600/QĐ-BCT ngày 

06/10/2020 của Bộ Công Thương về công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Điện 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=123626&qdcbid=22654&r_url=danh_sach_tthc
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Công Thương. 

   - Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 của Bộ Tài Chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định giấy phép hoạt động điện lực. 

   - Quyết định số 2808/QĐ-UBND ngày 

16/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Công Thương; 

   - Quyết định số 1953/QĐ-UBND ngày 

21/8/2020 của Ủy ban nhân dan tỉnh Hòa Bình 

thông qua phương án đơn giản hóa lĩnh vực 

Công Thương 

2 

Cấp Giấy phép bán buôn rượu 

trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

2.001624.000.00.00.H28 

12 ngày 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Thông tư 

số 

168/2016/T

T-BTC 

ngày 

26/10/2016 

của Bộ Tài 

chính 

- Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 

tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh 

doanh rượu. 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 

tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức 
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thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế 

kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ có điều kiện 

thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy 

phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa. 

   - Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 

04/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Công Thương; 

   - Căn cứ Quyết định số 1953/QĐ-UBND 

ngày 21/8/2020 của Ủy ban nhân dan tỉnh Hòa 

Bình thông qua phương án đơn giản hóa lĩnh 

vực Công Thương  

3 

Cấp Giấy phép sản xuất rượu 

công nghiệp (quy mô dưới 3 

triệu lít/năm) 

2.001646.000.00.00.H28 

12 ngày 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Thông tư 

số 

299/2016/T

T-BTC 

ngày 

15/11/2016 

của Bộ Tài 

chính 

- Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 

tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh 

doanh rượu. 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 

02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định liên quan đến 

điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 

- Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 

02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của 
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rượu, bia. 

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy 

phép sản xuất Rượu, giấy phép sản xuất thuốc 

lá. 

- Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 

04/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về công 

bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền quản lý 

của Sở Công Thương; 

  - Căn cứ Quyết định số 1953/QĐ-UBND 

ngày 21/8/2020 của Ủy ban nhân dan tỉnh Hòa 

Bình thông qua phương án đơn giản hóa lĩnh 

vực Công Thương. 

4 

Cấp giấy phép hoạt động phát 

điện đối với nhà máy điện có quy 

mô công suất dưới 03MW đặt tại 

địa phương 

2.001617.000.00.00.H28 

13 ngày 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Thông tư 

số 

167/2016/T

T-BTC 

ngày 

26/10/2016 

của Bộ Tài 

Chính 

 - Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 

05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều kiện cụ thể Nghị định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ 

tục cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

 - Quyết định số 2600/QĐ-BCT ngày 

06/10/2020 của Bộ Công Thương về công bố 
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thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Điện 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Công Thương. 

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 của Bộ Tài Chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định giấy phép hoạt động điện lực. 

  - Quyết định số 2808/QĐ-UBND ngày 

16/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Công Thương; 

- Quyết định số 1953/QĐ-UBND ngày 

21/8/2020 của Ủy ban nhân dan tỉnh Hòa Bình 

thông qua phương án đơn giản hóa lĩnh vực 

Công Thương 

 

             ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
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Phần II. 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

––––––––––––––  

 1. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động tự vấn chuyên ngành 

Điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương 

 1.1. Trình tự thực hiện:  

- Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực trực tuyến được thực hiện như sau: 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc cấp giấy phép 

thuộc thẩm quyền theo hình thức trực tuyến (nếu có) phù hợp với quy định tại Thông tư số 

21/2020/TT-BCT. 

- Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực không qua trực tuyến được thực 

hiện như sau: 

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ 

sung giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm 

thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nếu hồ sơ không đầy đủ, 

hợp lệ. Trong văn bản thông báo, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu 

và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ; 

+ Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu sửa đổi, bổ sung số 

liệu, tài liệu và các thông tin liên quan của cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực, tổ chức, 

cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu, các thông tin liên quan 

và trả lời bằng văn bản. Hết thời hạn trên, tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo 

yêu cầu, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền trả lại hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép hoạt động điện lực; 

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy 

phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép hoạt động điện lực.  

1.2. Cách thức thực hiện:  

Thực hiện gửi trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, qua 

đường dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ 

quan cấp giấy phép hoạt động điện lực (nếu có).  
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1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ: 

- Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép, hồ sơ bao gồm 

các nội dung sau: 

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Thông tư số 21/2020/TT-BCT; 

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập, Giấy 

chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) 

của tổ chức đề nghị cấp giấy phép. 

- Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài sản từ đơn vị đã được 

cấp giấy phép hoạt động điện lực, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực của đơn vị 

nhận chuyển giao bao gồm:  

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Thông tư số 21/2020/TT-BCT; 

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập, Giấy 

chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) 

của tổ chức đề nghị cấp giấy phép; 

+ Tài liệu chứng minh việc chuyển giao tài sản, tài liệu chứng minh việc 

chuyển giao nhân sự hoặc chuyên gia tư vấn theo quy định tại khoản 3 Điều 6 

Thông tư số 21/2020/TT-BCT. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

1.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

        1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân tham gia 

hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực. 

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương (nếu được 

ủy quyền). 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động điện lực 

được sửa đổi, bổ sung.  
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1.8. Phí, lệ phí:  

Theo quy định tại Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ 

Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

giấy phép hoạt động điện lực. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Thông tư số 21/2020/TT-BCT. 

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

- Đảm bảo yêu cầu, điều kiện như đối với trường hợp cấp mới; 

- Có sự thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép hoặc tổ 

chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài sản từ đơn vị đã được cấp giấy 

phép hoạt động điện lực. 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Điện lực.  

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ 

sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 
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- Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy 

định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài Chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định giấy phép hoạt 

động điện lực. 

- Quyết định số 2600/QĐ-BCT ngày 06/10/2020 của Bộ Công Thương về 

việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Công Thương. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                              CÔNG BÁO/Số 07 + 08/Ngày 20-01-2021                        161 

 

 

 

Mẫu 01 

(TÊN TỔ CHỨC 

ĐỀ NGHỊ) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: …/…. ….., ngày … tháng … năm … 

ĐỀ NGHỊ 

Cấp,sửa đổi,bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện lực 

Kính gửi: Sở Công Thương Hòa Bình 

Tên tổ chức đề nghị: ..............................................................................................  

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ......................................................................  

Có trụ sở chính tại: ………… Điện thoại: ………….. Fax: ……..; Email:............  

Văn phòng giao dịch tại  (nếu có):………Điện thoại:…..Fax:…..; Email…….. 

Thành lập theo Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: …..ngày ... tháng ... 

năm ... 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp 

…………, đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ... 

Giấy phép hoạt động điện lực số: …… do ……. cấp ngày ..................... (nếu có). 

Ngành nghề đăng ký kinh doanh: ..........................................................................  

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực, phạm vi, thời hạn hoạt 

động sau đây: 

- ...............................................................................................................................  

- ............................................................................................................................... 

Các giấy tờ kèm theo: 

- ............................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................... 

Đề nghị Sở Công Thương Hòa Bình cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... 

(tên tổ chức đề nghị). 

...(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp 

phép, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./. 

   LÃNH ĐẠO 
(Ký tên, đóng dấu) 
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2. Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

2.1.  Trình tự thực hiện:  

+ Thương nhân bán buôn rượu gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Công Thương (Qua 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh). 

 + Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Công Thương xem xét, thẩm định và cấp giấy phép bán buôn rượu cho thương 

nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.  

 + Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung hồ 

sơ. 

2.2. Cách thức thực hiện  

+ Qua bưu điện  

+ Nộp trực tiếp. 

+ Nộp qua mạng điện tử (dịch vụ công trực tuyến) 

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu theo Mẫu số 01 ban hành 

kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP. 

(2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị 

pháp lý tương đương. 

(3) Tài liệu về hệ thống bán buôn rượu gồm một trong hai loại sau: 
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 a) Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia 

hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của thương nhân 

dự kiến tham gia hệ thống bán buôn rượu; 

 b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh 

nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để 

kinh doanh rượu. 

(4) Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu: 

  a) Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương 

nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn 

khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động 

của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn 

khác; 

 b) Bản sao Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy 

phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu. 

 + Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

2.4. Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Thương nhân bán buôn rượu 

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

Sở Công Thương 

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Cấp Giấy phép bán buôn rượu. 
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2.8. Lệ phí (nếu có):  

+ Tại Thành phố: 1.200.000đ/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

+ Tại các huyện: 600.000đ/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu (theo mẫu số 01 ban hành 

kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP). 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có); 

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật  

b) Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với ít nhất 01 thương nhân bán 

lẻ rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh 

doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của 

thương nhân bán lẻ rượu. 

c) Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản 

xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác. 

         2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

+ Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính 

phủ về kinh doanh rượu. 

+ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính 

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

đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng 
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hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ có điều kiện thuộc lĩnh vực 

thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa. 

+ Quyết định số 688A/QĐ-BCT ngày 28/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 
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Mẫu số 01 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 

 của Chính phủ) 

  

TÊN THƯƠNG NHÂN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

Số:     / ……….., ngày ……. tháng ……… năm ………… 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
…………….(1)…………….. 

 

Kính gửi: ………………..(2)…………………… 

Tên thương nhân: ...........................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: ………..……….. Điện thoại: …………. Fax: ...........  

Địa điểm sản xuất/kinh doanh: ………………………...…………….….. 

Điện thoại:................................. Fax: ............................................................ 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 

đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng 

nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/ Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh số ……… do……..……... cấp ngày…….. tháng ……. năm ………… 

Đề nghị......(2)…...... xem xét cấp Giấy phép……….…..(1)………., cụ thể là: 

(Tùy thuộc vào từng loại hình kinh doanh rượu, thương nhân thực hiện theo một 

trong các đề nghị dưới đây): 

Được phép sản xuất rượu như sau: 

Sản xuất các loại rượu: ……………(3)........................................................  

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu: ………..(4)................................................  

Được phép tổ chức phân phối rượu như sau: 

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân 

phối rượu, nhà cung cấp rượu nước ngoài sau:.................................................  

Được phép tổ chức hệ thống phân phối rượu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương sau:................................................................................................. 

Được phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: ............. 

Được phép tổ chức bán buôn rượu như sau: 

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân 

phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau:………….(5)...................................... 

Được phép tổ chức hệ thống bán buôn rượu tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương sau: .............................................................................................................  
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Được phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: ……… 

Được phép tổ chức bán lẻ rượu như sau: 

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân 

phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: 

…………………..(5)................................................................................................  

Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm sau: ........................................ 

…….(6) ………………….... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị 

định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2017 của Chính phủ về kinh 

doanh rượu, Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và những quy định 

của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 

luật./. 

 

   NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

Chú thích: 
(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu. 
(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng. 
(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(4): Ghi công suất thiết kế; đối với sản xuất rượu thủ công thì ghi sản lượng dự kiến sản xuất 

(lít/năm). 
(5): Ghi rõ tên, địa chỉ. 
(6): Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 
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3. Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất Rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 

triệu lit/năm) 

3.1. Trình tự như sau: 

- Doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp 

Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp cho Sở Công Thương (Qua Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công tỉnh); 

- Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Công Thương xem xét và cấp Giấy phép cho doanh nghiệp; 

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung; 

- Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

3.2. Cách thức thực hiện: 

- Qua bưu điện; 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) 

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Hồ sơ đề nghị Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp dưới 3 triệu 

lít/năm gồm:  

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp theo Mẫu số 01 

ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP. 

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị 

pháp lý tương đương. 

+ Bản sao Bản công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp nhận bản 

công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực 

phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc bản sao một trong các giấy chứng nhận 

sau: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm 
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soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000), Tiêu 

chuẩn thực phẩm quốc tế (EFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm 

(BRC), Hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000). 

+ Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

hoặc giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận 

đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

+ Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà 

doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất. 

+ Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết định tuyển 

dụng hoặc hợp đồng lao động của cán bộ kỹ thuật. 

 - Số lượng hồ sơ:01 bộ hồ sơ  

 3.4.Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 3.5.Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  doanh nghiệp  

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương  

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sản xuất rượu công 

nghiệp quy mô dưới 3 triệu lít/năm 

 3.8.Lệ phí: 2.200.000đ/lần thẩm định/hồ sơ. 

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: . 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp theo Mẫu số 01 

ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP  

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật 
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- Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp 

ứng quy mô dự kiến sản xuất. 

- Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định. 

- Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định. 

- Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu. 

- Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản 

xuất rượu. 

 3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ 

về kinh doanh rượu. 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 

- Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh 

doanh để cấp Giấy phép sản xuất Rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá. 

- Quyết định số 688A/QĐ-BCT ngày 28/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 
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 Mẫu số 01 

TÊN THƯƠNG NHÂN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

Số: …../….. ….., ngày ….. tháng ….. năm …… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

…………………..(1)…………………… 

Kính gửi: …………………….(2)……………………… 

Tên thương nhân: ………………………………………………………………… 

Địa chỉ trụ sở chính:…….. Điện thoại:………………. Fax: ………………… 

Địa điểm sản xuất/kinh doanh: ……………………………………………….. 

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 

đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh số……………………...do………………………. 

cấp ngày……. tháng……. năm………………………………………………….. 

Đề nghị ………(2)…… xem xét cấp Giấy phép …………(1)…………., cụ thể là: 

(Tùy thuộc vào từng loại hình kinh doanh rượu, thương nhân thực hiện theo một 

trong các đề nghị dưới đây): 

Được phép sản xuất rượu như sau: 

Sản xuất các loại rượu: ………………(3)……………………… …………… 

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu: ………………….(4)………………………. 

Được phép tổ chức phân phối rượu như sau: 

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân 

phối rượu, nhà cung cấp rượu nước ngoài sau: ………………….(5)………… . 

Được phép tổ chức hệ thống phân phối rượu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương sau:…………………………………………………………………  

Được phép bán lẻ rượu, tại các địa điểm sau: …………………………………. 

Được phép tổ chức bán buôn rượu như sau: 

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân 

phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: 

…………………………………………….(5)…………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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Được phép tổ chức hệ thống bán buôn rượu tại tỉnh, thành phố: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm: ………………………………………… 

Được phép tổ chức bán lẻ rượu như sau: 

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân 

phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: 

……………………………………………..(5)…………………………………… 

……………………………………………………………………………………

… 

Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm: ……………………………………… 

……………(6)…………………….. xin cam đoan thực hiện đúng các quy định 

tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về 

kinh doanh rượu, Nghị định số ..../2020/NĐ-CP ngày...tháng.... năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và những quy định 

của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 

luật./. 

  

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu(nếu có)) 

Chú thích: 
(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu 
(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng. 
(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(4): Ghi công suất thiết kế; đối với sản xuất rượu thủ công thì ghi sản lượng dự kiến sản xuất (lít/năm). 
(5): Ghi rõ tên, địa chỉ. 
(6): Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 

 

 

 

 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-105-2017-nd-cp-san-xuat-kinh-doanh-ruou-319361.aspx
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Mẫu số 05 

TÊN CƠ QUAN CẤP PHÉP 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

Số:    /       Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm …… 

GIẤY PHÉP ………..(1)…………. 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG/GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG 

THƯƠNG/TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ (KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG) 

Căn cứ ………….(2)…………………………………………………………… 

Căn cứ Nghị định số ………../2017/NĐ-CP ngày……… tháng………. năm 

2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; 

Căn cứ Nghị định số ..../2020/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 

Xét Đon đề nghị cấp Giấy phép …..(1)….. số... ngày... tháng.... năm.... 

của...(3).... 

Theo đề nghị của …………….(4)……………………………………………… 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp phép 

……………….(1)………………………………………………………………… 

Cho phép: …………………………….(3) …………………………………….. 

Trụ sở tại:………..…………….. Điện thoại:…………………… Fax: ………… 

Địa điểm sản xuất/kinh doanh (nếu có):………………. Điện thoại: .................... 

Fax: …………….. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 

đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh số………...do cấp ngày.... tháng.... 

năm……………. 

(Tùy vào loại giấy phép mà thương nhân đề nghị cấp, cơ quan có thẩm quyền 

cho phép thực hiện một trong các nội dung dưới đây): 

Được phép sản xuất rượu như sau: 

Sản xuất các loại rượu: …………………….(5)……………… ……………….. 

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu: …………………..(6)…… …………………. 

Được phép tổ chức phân phối rượu như sau: 
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Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân 

phối rượu, nhà cung cấp rượu nước ngoài sau: 

…………….(7)…………………………………………………. 

Được phép tổ chức hệ thống phân phối rượu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương sau:………….…………………………………………………… 

Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm sau: …………………………………. 

Được phép tổ chức bán buôn rượu như sau: 

Đươc phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu trong nước, 

thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: 

...................................................(7)………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

Được phép tổ chức hệ thống bán buôn rượu tại tỉnh, thành phố: 

………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Được phép bán lẻ rượu các địa điểm sau: …………………………………..... 

Được phép tổ chức bán lẻ rượu như sau: 

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân 

phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: 

……………………………………..(7)………………………………..………… 

Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm sau: 

……………………………………………………………………………..…… 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện 

………(3)……… phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 

105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, 

Nghị định số ..../2020/NĐ-CP ngày ... tháng .... năm 2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và những quy định 

của pháp luật có liên quan. 

Điều 3. Thời hạn của giấy phép 

Giấy phép này có giá trị đến ngày…….... tháng.......... năm………………… ./. 

  

 

Nơi nhận: 

- ……………(3); 

- …………….(8); 

- Lưu: VT, ………..(4). 

(Chức danh, ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-105-2017-nd-cp-san-xuat-kinh-doanh-ruou-319361.aspx
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Chú thích: 
(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu. 

(2): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp phép. 

(3): Tên thương nhân được cấp giấy phép. 

(4): Tên cơ quan, đơn vị trình. 

(5): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 

(6): Ghi công suất thiết kế; đối với sản xuất rượu thủ công thì ghi sản lượng dự kiến sản xuất (lít/năm). 

(7): Ghi rõ tên, địa chỉ. 

(8): Các cơ quan, đơn vị liên quan cần gửi giấy phép 
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4. Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô 

công suất dưới 03MW đặt tại địa phương 

 4.1. Trình tự thực hiện: 

- Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực trực tuyến được thực hiện như sau: 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc cấp giấy phép 

thuộc thẩm quyền theo hình thức trực tuyến (nếu có) phù hợp với quy định tại Thông tư số 

21/2020/TT-BCT. 

- Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực không qua trực tuyến được thực 

hiện như sau: 

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thông báo bằng 

văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ. Trong 

văn bản thông báo, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các 

thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ; 

+ Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu sửa đổi, bổ sung số 

liệu, tài liệu và các thông tin liên quan của cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực, tổ chức, 

cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu, các thông tin liên quan 

và trả lời bằng văn bản. Hết thời hạn trên, tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo 

yêu cầu, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền trả lại hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép hoạt động điện lực; 

+ Trong thời hạn 13 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy 

phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

4.2. Cách thức thực hiện:  

Thực hiện gửi trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, qua 

đường dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ 

quan cấp giấy phép hoạt động điện lực (nếu có).  

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ 

Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Thông tư số 21/2020/TT-BCT. 
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- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập, Giấy 

chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) 

của tổ chức đề nghị cấp giấy phép. 

- Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca 

nhà máy điện theo Mẫu 3b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 

21/2020/TT-BCT; bản sao bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động với chủ đầu tư 

hoặc đơn vị quản lý vận hành của người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ 

trưởng ca nhà máy điện; tài liệu về kết quả tập huấn sát hạch đạt yêu cầu về an 

toàn và giấy chứng nhận vận hành được cấp điều độ có quyền điều khiển cấp 

theo Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành 

của đội ngũ trưởng ca nhà máy điện. 

- Bản sao quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư nhà máy điện, dự án đầu tư của cơ 

quan có thẩm quyền.  

- Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc văn bản xác 

nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án đầu tư nhà máy điện của cơ quan có thẩm quyền theo 

quy định của pháp luật về môi trường. 

- Bản sao quyết định phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa của cơ quan có thẩm quyền 

(đối với nhà máy thủy điện).  

- Bản sao biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt tổ máy hoặc hệ thống pin năng lượng 

mặt trời; bản sao tài liệu xác định thông số chính của nhà máy điện (thông số tua bin, máy 

phát hoặc tấm pin, bộ chuyển đổi; máy biến áp chính). 

- Bản sao biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, 

hạ tầng viễn thông phục vụ vận hành thị trường điện; bản sao biên bản nghiệm thu hoàn thành 

lắp đặt hệ thống SCADA phục vụ vận hành hệ thống điện và thị trường điện (đối với nhà máy 

tham gia thị trường điện). 

- Bản sao biên bản nghiệm thu đập thủy điện; phương án bảo vệ đập và hồ chứa nước, 

phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp (đối với nhà máy 

thủy điện).  

- Trường hợp nhà máy điện, tổ máy phát điện dự phòng không nối lưới và chỉ phát điện 

để bán điện cho khách hàng khi sự cố mất điện từ lưới điện quốc gia, hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép không bao gồm nội dung quy định tại Khoản 8 Điều 7 Thông tư số 21/2020/TT-BCT. 

b) Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ. 
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4.4. Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân tham gia 

hoạt động trong các lĩnh vực phát điện.  

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương (nếu được 

ủy quyền). 

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động điện lực 

4.8. Phí, lệ phí:  

Theo quy định tại Thông tư số 12/2020/TT-BTC ngày 03/3/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung mục II phần A Biểu mức thu phí ban hành  

kèm theo Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

cấp giấy phép hoat động điện lực và Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.  

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Thông tư số 21/2020/TT-BCT. 

- Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca nhà máy 

điện theo Mẫu 3b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số  21/2020/TT-BCT. 

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

Tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật đăng ký hoạt động 

phát điện phải đáp ứng các điều kiện sau: 

- Yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình hoạt động điện lực: 

Tổ chức hoạt động phát điện phải tuân thủ quy định của pháp luật về phòng cháy 

và chữa cháy. 
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- Có dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện phù hợp với quy hoạch phát triển 

điện lực được duyệt. Các hạng mục công trình nhà máy điện được xây dựng, lắp 

đặt theo thiết kế được phê duyệt, được kiểm tra, nghiệm thu đạt yêu cầu theo 

quy định. 

- Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại 

học trở lên thuộc chuyên ngành điện hoặc kỹ thuật phù hợp và có thời gian làm 

việc trong lĩnh vực phát điện ít nhất 05 năm. Người trực tiếp vận hành phải được 

đào tạo chuyên ngành phù hợp, được đào tạo về an toàn, được đào tạo và cấp 

chứng chỉ vận hành nhà máy điện, thị trường điện theo quy định. 

- Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển giám sát, 

thu thập dữ liệu phù hợp với yêu cầu của hệ thống điện và thị trường điện lực 

theo quy định của pháp luật. 

- Có báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường 

của dự án phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc 

chấp nhận, phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Có quy trình vận hành hồ chứa đối với nhà máy thủy điện được cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt. 

- Các tài liệu pháp lý về an toàn đập thủy điện đối với nhà máy thủy điện 

theo quy định của pháp luật. 

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Điện lực.  
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- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ 

sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài Chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định giấy phép hoạt 

động điện lực. 

- Quyết định số 2600/QĐ-BCT ngày 06/10/2020 của Bộ Công Thương về 

việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Công Thương./. 
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Mẫu 01 

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: …/…. ….., ngày … tháng … năm … 

ĐỀ NGHỊ 

Cấp,sửa đổi,bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện lực 

Kính gửi: Sở Công Thương Hòa Bình 

Tên tổ chức đề nghị: ..............................................................................................  

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ......................................................................  

Có trụ sở chính tại: ………… Điện thoại: ………….. Fax: ……..; Email:............  

Văn phòng giao dịch tại  (nếu có):………Điện thoại:…..Fax:…..; Email…….. 

Thành lập theo Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: …..ngày ... tháng ... 

năm ... 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp 

…………, đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ... 

Giấy phép hoạt động điện lực số: …… do ……. cấp ngày ..................... (nếu có). 

Ngành nghề đăng ký kinh doanh: ..........................................................................  

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực, phạm vi, thời hạn hoạt 

động sau đây: 

- ...............................................................................................................................  

- ............................................................................................................................... 

Các giấy tờ kèm theo: 

- ............................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................... 

Đề nghị Sở Công Thương Hòa Bình cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... 

(tên tổ chức đề nghị). 

...(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp 

phép, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./. 

   LÃNH ĐẠO 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu 3b 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG NGƯỜI TRỰC TIẾP QUẢN LÝ KỸ 

THUẬT, VẬN HÀNH 

(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn 
điện) 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Quê 

quán 

Mã số 

định 

danh 

(nếu 

có) 

Chức 

vụ 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Thâm 

niên công 

tác trong 

lĩnh vực 

đề nghị 

cấp phép 

(năm) 

Ghi 

chú 

I   Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, trực tiếp quản lý kinh doanh 

1                

2                

…                

II 
Đội ngũ trưởng ca vận hành (đối với hoạt động phát điện, phân phối, 

truyền tải điện)  

1                

2                

3                

…                
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Số:   3040/QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hoà Bình, ngày   04 tháng 12  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính có nội dung  

đơn giản hóa về thời hạn giải quyết trong lĩnh vực Tổ chức biên chế  

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình 

–––––––––––  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

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

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

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

15 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

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

ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 

liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

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

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

hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC lĩnh vực 

Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3226/TTr-SNV ngày       

03/12/2020. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

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

nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết (03 thủ tục cấp tỉnh) lĩnh vực tổ 

chức biên chế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình. 

 (Có Danh mục chi tiết kèm theo) 

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính tại Quyết 

định này được công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (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: vpubnd.hoabinh.gov.vn) và Trang Thông tin điện tử Sở 

Nội vụ (địa chỉ: sonoivu.hoabinh.gov.vn). 

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

tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kể từ ngày ký. 

- Giao Sở Nội vụ: 

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên 

quan, căn cứ Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt. Thời gian trước ngày 15/12/2020. 

+ Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể 

của từng TTHC 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 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội 

vụ, 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 



CÔNG BÁO/Số 07 + 08/Ngày 20-01-2021                                                                186 

 

 

 

Phụ lục 

DANH MỤC TTHC CÓ NỘI DUNG ĐƠN GIẢN HÓA VỀ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT LĨNH VỰC TỔ CHỨC  

BIÊN CHẾ, THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH HÒA BÌNH 

  (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        tháng 12 năm 2020  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––  

 

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

(Đơn giản hóa 03 thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức biên chế công bố tại Quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 

31/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

 

ST

T 
Tên thủ tục hành chính/Mã TTHC 

Thời hạn giải 

quyết mới 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

 

Căn cứ pháp lý 

 

 

1 

Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị 

sự nghiệp công lập 

2.001946.000.00.00.H28 

10 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

- Nơi tiếp nhận và trả 

kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Hòa Bình 

(Nộp trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ Bưu chính) 

 

Không 

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. 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=122235&qdcbid=2532&r_url=danh_sach_tthc
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2 

Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị 

sự nghiệp công lập 

2.001941.000.00.00.H28 

10 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

- Nơi tiếp nhận và trả 

kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Hòa Bình 

(Nộp trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ Bưu chính) 

 

Không 

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. 

3 

Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập 

1.003735.000.00.00.H28 

10 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

- Nơi tiếp nhận và trả 

kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Hòa Bình 

(Nộp trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ Bưu chính) 

 

Không 

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. 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=122236&qdcbid=2532&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=122237&qdcbid=2532&r_url=danh_sach_tthc


                                CÔNG BÁO/Số 07 + 08/Ngày 20-01-2021                      188 

 

 

 

Phần II. 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG TTHC 

–––––––––––  

 

 1. Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 

1.1. Trình tự thực hiện: 

 - Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Hòa Bình (Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính). 

- Bước 2: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình tiếp nhận, 

kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục, Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Hòa Bình gửi hồ sơ lại tổ chức đó để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì 

thực hiện bước 3. 

- Bước 3: Phòng chuyên môn Sở Nội vụ lập danh mục hồ sơ theo dõi quá 

trình xử lý; thẩm định hồ sơ. Đối với những vấn đề chưa rõ hoặc còn có ý kiến khác 

nhau thì có văn bản yêu cầu cơ quan đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 

phải có văn bản giải trình bổ sung, hoặc theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh tổ 

chức họp với cơ quan trình đề án và các cơ quan có liên quan để làm rõ và báo cáo 

Chủ tịch UBND tỉnh.  

- Bước 4: Văn bản thẩm định trình UBND cấp tỉnh. 

1.2. Cách thức thực hiện:  

 Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình 

(Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính) 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập (bản chính) 

+ Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt 

động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân 

lực); (bản chính) 

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; 

(bản sao) 

+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan (bản chính). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

1.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh theo hướng dẫn của 

Bộ quản lý ngành và Bộ Nội vụ; 

- Đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh theo quy định 

của luật chuyên ngành. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện theo quy định của luật chuyên ngành. 
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1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình 

1.7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Văn bản thẩm định. 

1.8. Lệ phí: Không có 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 

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

Điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập: 

- Xác định cụ thể mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ; 

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có); 

- Có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); trang thiết bị 

cần thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp 

luật. 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

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. 

 

 

 2. Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập 

2.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình (Nộp 

trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính). 

- Bước 2: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ 

sơ chưa đầy đủ thủ tục, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình gửi hồ sơ lại tổ chức đó để 

hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3. 

- Bước 3: Phòng chuyên môn Sở Nội vụ lập danh mục hồ sơ theo dõi quá trình xử lý; thẩm định hồ 

sơ. Đối với những vấn đề chưa rõ hoặc còn có ý kiến khác nhau thì có văn bản yêu cầu cơ quan đề nghị thành 

lập đơn vị sự nghiệp công lập phải có văn bản giải trình bổ sung, hoặc theo ủy quyền của Chủ tịch UBND 

tỉnh tổ chức họp với cơ quan trình đề án và các cơ quan có liên quan để làm rõ và báo cáo Chủ tịch UBND 

tỉnh.  

- Bước 4: Văn bản thẩm định trình UBND cấp tỉnh. 

2.2. Cách thức thực hiện:  

Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình (Nộp trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ Bưu chính). 

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Đề án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập; 
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- Tờ trình đề án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định 

tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa 

vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có 

liên quan (nếu có). 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

2.4. Thời hạn giải quyết: 

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh theo hướng dẫn của 

Bộ quản lý ngành và Bộ Nội vụ; 

- Đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh theo quy định 

của luật chuyên ngành. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện theo quy định của luật chuyên ngành. 

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình 

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định. 

2.8. Lệ phí: Không có 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 

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

Điều kiện tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập: 

- Thực hiện việc điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị 

sự nghiệp công lập; 

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có). 

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

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. 

 

 3. Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 

3.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình (Nộp 

trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính). 

- Bước 2: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ 

sơ chưa đầy đủ thủ tục, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình gửi hồ sơ lại tổ chức đó để 

hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3. 

- Bước 3: Phòng chuyên môn Sở Nội vụ lập danh mục hồ sơ theo dõi quá trình xử lý; thẩm định hồ 

sơ. Đối với những vấn đề chưa rõ hoặc còn có ý kiến khác nhau thì có văn bản yêu cầu cơ quan đề nghị thành 

lập đơn vị sự nghiệp công lập phải có văn bản giải trình bổ sung, hoặc theo ủy quyền của Chủ tịch UBND 

tỉnh tổ chức họp với cơ quan trình đề án và các cơ quan có liên quan để làm rõ và báo cáo Chủ tịch UBND 

tỉnh.  



CÔNG BÁO/Số 07 + 08/Ngày 20-01-2021                    191 

 

 

- Bước 4: Văn bản thẩm định trình UBND cấp tỉnh. 

3.2. Cách thức thực hiện:  

Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình (Nộp trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ Bưu chính). 

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Tờ trình đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định 

giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa 

vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có 

liên quan (nếu có). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

3.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh theo hướng dẫn của 

Bộ quản lý ngành và Bộ Nội vụ; 

- Đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh theo quy định 

của luật chuyên ngành. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện theo quy định của luật chuyên ngành. 

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình 

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định. 

3.7. Lệ phí: Không có 

3.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 

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

Việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện khi có một trong 

các điều kiện sau: 

- Không còn chức năng, nhiệm vụ;  

- Ba năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoạt động không có 

hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền thành lập; 

 - Theo yêu cầu sắp xếp về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập để phù hợp 

với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt.  

3.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

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. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

––––––– 

Số:    3131/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––– 
Hòa Bình, ngày    11  tháng 12 năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ  

lĩnh vực Giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của  

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình 

––––––––––––––   

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
 

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

2015; 

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

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;  

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

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

hành chính; 

 Căn cứ Quyết định số 4008/QĐ-BGDĐT ngày 30/11/2020 về việc công 

bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực cơ sở vật chất và thiết bị trường học; 

lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình tại 

Tờ trình số 2871/TTr-SGD&ĐT-VP ngày 09/12/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

(02 thủ tục cấp huyện) lĩnh vực Giáo dục mầm non, thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, công bố tại Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 

09/8/2018 và Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa 

Bình. 

 (Có danh mục chi tiết kèm theo) 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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Phụ lục 

DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ  

CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÒA BÌNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số    3131/QĐ-UBND ngày   11 /12/2020 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa bình) 

–––––––––––––––––––––  

  

TT Mã hồ sơ TTHC 

Tên thủ 

tục 

hành 

chính 

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ 

TTHC  

* THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

1 
2.001908.000.00.00.H28 

 

Chuyển 

đổi cơ sở 

giáo dục 

mầm non 

bán công 

sang cơ sở 

giáo dục 

mầm non 

công lập 

- Thông tư số 41/2020/TT-BGDĐT 

ngày 03 tháng 11   năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ 

một số văn bản quy phạm pháp luật do 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành trong lĩnh vực giáo dục. 

- Quyết định số 4008/QĐ-BGDĐT 

ngày 30/11/2020 về việc công bố thủ 

tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực cơ sở 

vật chất và thiết bị trường học; lĩnh vực 

giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

2 
2.001912.000.00.00.H28 

 

Chuyển 

đổi cơ sở 

giáo dục 

mầm non 

bán công 

sang cơ sở 

giáo dục 

mầm non 

dân lập 

- Thông tư số 41/2020/TT-BGDĐT 

ngày 03 tháng 11   năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ 

một số văn bản quy phạm pháp luật do 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành trong lĩnh vực giáo dục. 

- Quyết định số 4008/QĐ-BGDĐT 

ngày 30/11/2020 về việc công bố thủ 

tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực cơ sở 

vật chất và thiết bị trường học; lĩnh vực 

giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Số:     3292/QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hòa Bình, ngày  28   tháng   12  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Người có 

công, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và  

Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình 

–––––––––––––  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

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

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 

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

soát thủ tục hành chính (TTHC); 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 TTHC;  

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 TTHC; 

Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội về việc công bố TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ 

sung, bị bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Quyết định 1733/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 về việc phân cấp giải 

quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh và một số đối tượng qua các 

thời kỳ; Quyết định 3023/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 
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về việc công bố danh mục TTHC có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết 

thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân 

cấp huyện tỉnh Hòa Bình; 

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

trình số 204/TTr-LĐTBXH ngày 25/12/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục TTHC ban hành mới 

(02 thủ tục); sửa đổi, bổ sung (01 thủ tục) lĩnh vực Người có công, thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình. 

Điều 2. Bãi bỏ 01 thủ tục: Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và 

thân nhân thuộc lĩnh vực  Người có công đã được công bố tại Quyết định số 

1160/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh 

mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và Quyết định số 

356/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê 

duyệt Quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong 

giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội. 

(Có danh mục thủ tục hành chính kèm theo) 

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của TTHC tại Quyết định 

này được công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC tại địa chỉ 

“csdl.dichvucong.gov.vn”; Cổng Dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: 

dichvucong.hoabinh.gov.vn); Trang Thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh 

(địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn). 

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

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
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Điều 4. Các TTHC công bố tại Quyết định này được thực hiện tiếp nhận, trả 

kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả cấp huyện, cấp xã theo quy định. 

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên 

quan, căn cứ Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình nội bộ thuộc phạm vi 

chức năng quản lý, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Thời gian 

trước ngày 05/01/2021. 

+ 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 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 thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện và chỉ đạo Ủy ban nhân 

dân cấp xã thuộc phạm vi quản lý thực hiện niêm yết, công khai TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết trên Trang Thông tin điện tử của địa phương và tại nơi tiếp 

nhận, giải quyết theo quy định. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 CHỦ TỊCH 

Bùi Văn Khánh 



CÔNG BÁO/Số 07 + 08/Ngày 20-01-2021                                                           198 

 

 

Phụ lục 

DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN  

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HÒA BÌNH, UBND CẤP HUYỆN,  

UBND CẤP XÃ TỈNH HÒA BÌNH 

 (Kèm theo Quyết định số  3292/QĐ-UBND ngày  28  tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––––––  

Phần I. 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

A. Thủ tục hành chính ban hành mới  

TT Mã TTHC/Tên TTHC 

Thời 

gian giải 

quyết 

Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

(nếu có) 

Thực hiện tiếp 

nhận, trả kết quả 

qua dịch vụ BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả kết 

quả 

I Cấp tỉnh      

1 

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên 

xung phong thời kỳ chống Pháp  

Mã TTHC: 2.002308.000.00.00.H28 

Không 

quy định 

thời gian 

Trực tiếp hoặc qua Bưu 

điện đến Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh 

 

Không x x 

II Cấp huyện      

2 
Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến 

binh  

25 ngày 

làm việc 

Trực tiếp hoặc qua bưu 

điện đến Bộ phận Một 

cửa cấp huyện 

 

Không x X 
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Mã TTHC: 2.002307.000.00.00.H28 

B. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung cấp tỉnh (sửa đổi TTHC số thứ tự 2 mục I. TTHC cấp tỉnh, lĩnh vực 

Người có công, công bố tại Quyết định số 3023/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

TT Mã TTHC/Tên TTHC 
Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Tên VBQPPL quy định nội dung 

sửa đổi, bổ sung 

Thực hiện qua dịch 

vụ BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả kết 

quả 

1 

Giải quyết chế độ trợ 

cấp một lần đối với 

người được cử làm 

chuyên gia sang giúp 

Lào, Căm-pu-chi-a 

1.004964.000.00.00.H28 

 

13 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Không 

Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg 

ngày 04/12/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định số 

57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 

của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp 

một lần đối với người được cử làm 

chuyên gia sang giúp Lào và Căm-

pu-chi-a. 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

C. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ cấp huyện (Công bố tại Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

TT Mã hồ sơ TTHC 
Tên thủ tục hành 

chính 

Tên VBQPPL quy định 

nội dung sửa đổi, bổ 

sung 

Lĩnh 

vực 

Cơ quan 

thực hiện 
Ghi chú 

1 1.002738.000.00.00.H28 

Mua bảo hiểm y tế đối 

với người có công và 

thân nhân 

Thông tư số 30/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 

26/12/2019 của  Bộ 

Người 

có công  

Ủy ban  

nhân dân  

cấp huyện, 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=149474&qdcbid=2089&r_url=danh_sach_tthc
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 trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn lập danh sách 

đối tượng tham gia bảo 

hiểm y tế do Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội quản lý. 

Cơ quan 

bảo hiểm xã 

hội huyện 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
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Phần II. 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

–––––––––––  

I. TTHC BAN HÀNH MỚI CẤP TỈNH 

1. Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong 

thời kỳ chống Pháp 

1.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Thân nhân lập bản khai thanh niên xung phong từ trần kèm theo 

giấy khai tử; 

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận vào bản khai của từng người; 

chuyển bản khai kèm giấy khai tử và một trong những giấy tờ (bản sao có công 

chứng) xác nhận là thanh niên xung phong quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 3 

Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH. 

Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách kèm theo 

các giấy tờ chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Ghép hồ sơ thanh niên xung phong đang quản lý cấp thẻ bảo hiểm y tế (nếu 

có) với bản khai, giấy khai tử để hoàn chỉnh hồ sơ giải quyết mai táng phí; 

- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định trợ cấp mai 

táng (Mẫu số 05). 

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

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ 

b) Thành phần hồ sơ: 
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(1) Thanh niên xung phong đang hưởng bảo hiểm y tế theo Quyết định 

số 170/2008/QĐ-TTg chết: 

- Giấy khai tử do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp. 

- Bản khai của người hoặc tổ chức lo mai táng đối với thanh niên xung 

phong đã chết (Mẫu số 04-A). 

(2) Thanh niên xung phong chết từ ngày Quyết định số 170/2008/QĐ-

TTg đến ngày Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành và thanh 

niên xung phong không hưởng bảo hiểm y tế theo Quyết định số 170/2008/QĐ-

TTg. 

- Giấy khai tử do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp. 

- Bản khai của người hoặc tổ chức lo mai táng đối với thanh niên xung 

phong đã chết (Mẫu số 04-B), kèm một trong những giấy tờ xác nhận là thanh 

niên xung phong quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 24/2009/TT-

BLĐTBXH: thẻ đội viên; giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ ở thanh niên 

xung phong; giấy khen trong thời kỳ tham gia thanh niên xung phong; lý lịch cán 

bộ, đảng viên có ghi là thanh niên xung phong. Trường hợp không có giấy tờ nêu 

trên thì phải có giấy chứng nhận (bản chính) là thanh niên xung phong hoàn thành 

nhiệm vụ trong khánh chiến chống Pháp do Tỉnh, Thành đoàn nơi đối tượng 

thường trú cấp, dựa trên xác nhận của Hội (hoặc Ban Liên lạc) Cựu thanh niên 

xung phong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là cấp tỉnh) theo mẫu 

(Mẫu 02). 

1.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thân nhân hoặc tổ chức lo 

mai táng thanh niên xung phong. 

1.5. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

1.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định trợ cấp mai táng.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/quyet-dinh-170-2008-qd-ttg-che-do-bao-hiem-y-te-va-tro-cap-mai-tang-thanh-nien-xung-phong-thoi-ky-khang-chien-chong-phap-82986.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/quyet-dinh-170-2008-qd-ttg-che-do-bao-hiem-y-te-va-tro-cap-mai-tang-thanh-nien-xung-phong-thoi-ky-khang-chien-chong-phap-82986.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/quyet-dinh-170-2008-qd-ttg-che-do-bao-hiem-y-te-va-tro-cap-mai-tang-thanh-nien-xung-phong-thoi-ky-khang-chien-chong-phap-82986.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/quyet-dinh-170-2008-qd-ttg-che-do-bao-hiem-y-te-va-tro-cap-mai-tang-thanh-nien-xung-phong-thoi-ky-khang-chien-chong-phap-82986.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/quyet-dinh-170-2008-qd-ttg-che-do-bao-hiem-y-te-va-tro-cap-mai-tang-thanh-nien-xung-phong-thoi-ky-khang-chien-chong-phap-82986.aspx
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1.7: Lệ phí: Không. 

1.8. Tên mẫu đơn, tờ khai:  

- Giấy chứng nhận thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng 

chiến chống Pháp (Mẫu số 02);  

- Bản khai của người hoặc tổ chức lo mai táng đối với thanh niên xung 

phong đã chết (Mẫu số 04-A); 

- Bản khai của người hoặc tổ chức lo mai táng đối với thanh niên xung 

phong đã chết (Mẫu số 04-B). 

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

1.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng,  

- Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính 

phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong 

thời kỳ kháng chiến chống Pháp; 

- Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 10/7/2009 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg 

ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp 

mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp; 

- Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội về việc công bố TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị 

bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội; 

 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/quyet-dinh-170-2008-qd-ttg-che-do-bao-hiem-y-te-va-tro-cap-mai-tang-thanh-nien-xung-phong-thoi-ky-khang-chien-chong-phap-82986.aspx
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MẪU SỐ 02 

TỈNH ĐOÀN, THÀNH ĐOÀN 

------- 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

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

Số:      /…… ……., ngày   tháng    năm 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong 

 kháng chiến chống Pháp 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH (THÀNH) ĐOÀN …….....…… CHỨNG NHẬN: 

 

Ông (bà): ……………….........……………, Năm sinh: ................................ 

Nguyên quán: ...............................................................................................  

Trú quán: .......................................................................................................  

Tham gia thanh niên xung phong ngày …... tháng ...… năm ....................... 

Đã hoàn thành nhiệm vụ trở về gia đình ngày …... tháng …... năm .............. 

Thuộc đơn vị thanh niên xung phong: ............................................................  

Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế độ, chính sách đối 

với thanh niên xung phong theo quy định. 

  

……., ngày    tháng    năm  

Xác nhận của Hội (Ban Liên lạc) 

Cựu TNXP cấp tỉnh 

Chủ tịch  

(Ký tên, đóng dấu) 

……., ngày   tháng    năm  
TM. BAN THƯỜNG VỤ 

Bí thư 

(Ký tên, đóng dấu) 
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MẪU SỐ 04-A 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

BẢN KHAI CỦA NGƯỜI (HOẶC TỔ CHỨC) 

LO MAI TÁNG ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG ĐÃ CHẾT 

 

 Họ và tên TNXP đã chết: ....................................................................................... 

Năm sinh: ............................................................................................................... 

Nguyên quán: .......................................................................................................... 

Trú quán: .............................................................................................................. 

Chết ngày ………… tháng ……….. năm .............................................................. 

Theo giấy khai tử số ……………………, ngày ……… tháng ………. năm …… 

của Ủy ban nhân dân cấp xã ……........................................................................... 

Số thẻ bảo hiểm y tế: ………………………….. do Giám đốc BHYT tỉnh 

(TP)……………………….. cấp ngày … tháng …. năm ....................................... 

Họ tên người (hoặc tên tổ chức) nhận trợ cấp mai táng: ………………………… 

Nguyên quán: ........................................................................................................ 

Trú quán (hoặc địa chỉ) ........................................................................................... 

Quan hệ với thanh niên xung phong: ..................................................................... 

 ……., ngày    tháng    năm 

Xác nhận của UBND cấp xã 

Chủ tịch 

(Ký tên, đóng dấu) 

……., ngày   tháng    năm 
Người (đại diện tổ chức) 

nhận trợ cấp mai táng 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 
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 MẪU SỐ 04-B 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

BẢN KHAI CỦA NGƯỜI (HOẶC TỔ CHỨC) 

LO MAI TÁNG ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG ĐÃ CHẾT 

  

Họ và tên TNXP đã chết: ................................................................................... 

Năm sinh: ........................................................................................................... 

Nguyên quán: ........................................................................................................ 

Trú quán: .............................................................................................................. 

Là thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp đã hoàn thành nhiệm 

vụ trở về gia đình, thuộc đơn vị thanh niên xung phong: ....................................... 

Được công nhận là thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp theo 

giấy tờ sau: ............................................................................................................ 

Chết ngày ………… tháng ……….. năm .............................................................. 

Theo giấy khai tử số …….………………, ngày ……… tháng …. năm ...……… 

của Ủy ban nhân dân cấp xã ................................................................................... 

Họ tên người (hoặc tên tổ chức) nhận trợ cấp mai táng: ........................................ 

Nguyên quán: ......................................................................................................... 

Trú quán (hoặc địa chỉ) .......................................................................................... 

Quan hệ với thanh niên xung phong: ...................................................................... 

 ……., ngày    tháng    năm 

Xác nhận của UBND cấp xã 

Chủ tịch 

(Ký tên, đóng dấu) 

……., ngày   tháng    năm 
Người (đại diện tổ chức) 

nhận trợ cấp mai táng 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 
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II. TTHC BAN HÀNH MỚI CẤP HUYỆN (thủ tục được phân cấp cho 

Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện theo Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 

20/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân cấp giải quyết chế độ mai táng 

phí đối với cựu chiến binh và một số đối tượng qua các thời kỳ). 

1. Thủ tục Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 

1.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Đại diện thân nhân hoặc người tổ chức mai táng có trách nhiệm lập 

hồ sơ theo quy định, gửi Ủy ban nhân dân, cấp xã; 

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ có trách nhiệm xác nhận bản khai, gửi Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội kèm các giấy tờ theo quy định; 

Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 17 ngày 

kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu, ghép hồ sơ 

người có công đang quản lý với hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí, trợ cấp một 

lần; lập phiếu báo giảm và tổng hợp danh sách gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản 

trình của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện xem xét, quyết định trợ cấp mai táng phí. 

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

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

b) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
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- Bản khai của đại diện thân nhân (kèm biên bản ủy quyền) hoặc người tổ 

chức mai táng (Mẫu TT1 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH); 

- Giấy chứng tử; 

- Hồ sơ của người có công với cách mạng. 

1.4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đại diện thân nhân hoặc 

người tổ chức mai táng cựu chiến binh. 

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định trợ cấp mai táng phí. 

1.8. Phí, lệ phí: Không. 

1.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Bản khai hưởng chế độ ưu đãi khi người có công 

từ trần (Mẫu TT1 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH). 

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

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; 

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động- 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện 

chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. 

- Thông tư  số 03/2020/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2020 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu 

chiến binh theo quy định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của 
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Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh; 

- Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội về việc công bố TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị 

bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội; 

- Quyết định 1733/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc phân cấp giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh và một số đối 

tượng qua các thời kỳ./. 
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Mẫu TT1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

 BẢN KHAI 

Hưởng chế độ ưu đãi khi người có công từ trần 

1. Họ và tên người có công từ trần: ................................................................   

Sinh ngày ... tháng ... năm ……………………….Nam/Nữ: ............................. 

Nguyên quán: ........................................................................................................ 

Trú quán: .............................................................................................................. 

Thuộc đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi (1): ........................................................ 

Số sổ trợ cấp (nếu có): ………………. Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động:....... 

Từ trần ngày …... tháng ….... năm ………….... 

Theo giấy chứng tử số... ngày ... tháng ... năm ... của Ủy ban nhân dân xã 

(phường)........ 

Trợ cấp đã nhận đến hết tháng …… năm...Mức trợ cấp: ……………………… 

2. Họ và tên người nhận mai táng phí:............................................................... 

Sinh ngày ... tháng ... năm ………………. Nam/Nữ: ………………………… 

Nguyên quán: ......................................................................................................... 

Trú quán: ............................................................................................................... 

Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần: .............................................. 

3. Họ và tên người nhận trợ cấp một lần: .......................................................... 

Sinh ngày ... tháng ... năm ………………Nam/Nữ: ……………………………. 

Nguyên quán: ....................................................................................................... 

Trú quán: ............................................................................................................... 

Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần: .............................................. 

4. Thân nhân người có công 

a) Danh sách thân nhân (2) 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Trú quán 

Quan hệ với 

người có công 

Nghề 

nghiệp 

Hoàn cảnh 

hiện tại (3) 

1             

2             

...             

b) Phần khai chi tiết về con người có công từ đủ 18 tuổi trở lên đang tiếp tục đi 

học tại cơ sở đào tạo hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng. 

TT Họ và Năm Thời điểm bị Thời điểm Cơ sở giáo dục đang theo 
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tên sinh khuyết tật (4) kết thúc bậc 

học phổ 

thông 

học 

Tên cơ 

sở 

Thời gian bắt 

đầu đi học 

1             

2             

…             

  

.... ngày... tháng... năm... 

Xác nhận của xã, phường ……………………. 

Ông (bà) ………………………….hiện cư trú 

tại …………………………………… 

TM. UBND 

Quyền hạn, chức vụ người ký 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

.... ngày ... tháng ... năm ... 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Ghi chú: Người có công trước khi từ trần thuộc đối tượng hưởng trợ cấp 

một lần (người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân, huy chương, 

người có công giúp đỡ cách mạng được tặng huy chương) thì thân nhân chỉ khai 

mục 1 và mục 2. 

(1) Ghi rõ đối tượng: thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người hoạt động 

kháng chiến giải phóng dân tộc... 

(2) Lập danh sách thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất. 

(3) Ghi rõ sống cô đơn, không nơi nương tựa hoặc con mồ côi cả cha mẹ. 

(4) Ghi rõ thời điểm bị khuyết tật: dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên (trường 

hợp không có con bị khuyết tật thì bỏ cột này). 
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B. TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CẤP TỈNH 

1. Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm 

chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia. 

1.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Đối tượng hưởng chế độ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp 

luật và nộp cho Uỷ ban nhân dân cấp xã. 

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã gửi hồ sơ về Uỷ ban nhân dân cấp huyện 

qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Bước 3: Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký duyệt danh sách gửi Uỷ 

ban nhân dân  tỉnh qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Bước 4: Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt hồ sơ, ra quyết định. 

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ gồm:  

- Tờ khai của người hưởng trợ cấp. 

- Bản sao công chứng (hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu): Quyết định 

cử sang làm chuyên gia tại Lào, Cam-pu-chia hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm 

quyền về thời gian thực tế của đối tượng được cử sang làm chuyên gia tại Lào, 

Campuchia hoặc Lý lịch Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức khai trước ngày 

01/01/1995. 

- Bản sao công chứng (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu): Quyết 

định nghỉ hưu hoặc nghỉ việc do mất sức lao động, quyết định nghỉ việc chờ 

hưởng chế độ hưu trí hoặc quyết định thôi việc. 
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- Giấy ủy quyền của các thân nhân trực tiếp cho người đứng tên làm thủ tục 

hưởng đối với trường hợp người hưởng trợ cấp đã chết.  

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

1.4. Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người hưởng trợ cấp hoặc 

thân nhân người hưởng trợ cấp. 

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Uỷ ban nhân dân cấp xã. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh. 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt hưởng 

chế độ, trợ cấp. 

1.8. Lệ phí, phí: Không quy định. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Biểu mẫu số 1a, 1b, 2, 3, 4 và 5 ban hành 

kèm theo Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 

hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang 

giúp Lào và Căm - pu - chi - a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 

14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

1.10. Yêu cầu, điều kiện:  

- Đối tượng được hưởng chế độ, chính sách là người làm việc trong cơ quan 

Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội hưởng 

lương từ ngân sách nhà nước được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm - pu 

- chi -a theo yêu cầu của bạn và những người đi làm nhiệm vụ phục vụ chuyên 

gia. 

1.11. Căn cứ pháp lý:  
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- Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và 

Căm - pu - chi – a. 

- Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 của 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện trợ 

cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm - pu - 

chi - a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

- Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 04/12/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 

14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử 

làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a. 

- Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội về việc công bố TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị 

bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội; 

- Quyết định 3023/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn 

giải quyết thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình./. 
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Mẫu số 01a 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

TỜ KHAI CỦA NGƯỜI HƯỞNG TRỢ CẤP 
1. Họ và tên:……………………………….  2. Giới tính (nam, nữ):…………. 

3. Ngày, tháng, năm sinh:………/……../……… 

4. Số CMND:…………………………………Nơi cấp……………………….. 

5. Quê quán: ………………………………………………………………….. 

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………… 

7. Loại đối tượng hưởng trợ cấp: ……………………………………………… 

8. Cơ quan, đơn vị công tác:…………………………………………………… 

THỜI GIAN ĐƯỢC CỬ LÀM CHUYÊN GIA GIÚP LÀO, CĂM-

PU-CHI-A 

Từ ngày tháng 

năm đến ngày 

tháng năm 

Nước được 

cử đến làm 

chuyên gia 

Chức vụ khi được 

cử làm chuyên gia 

Tên cơ quan, tổ chức cử 

đi 

        

        

Thời gian thực tế làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a là: ……..năm 

……..tháng. 

Các giấy tờ kèm theo: 

1. 

2. 

3. 

Tổng số gồm: …………..loại giấy tờ. 

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật.  

 

……….ngày…tháng….năm 20…… 

Xác nhận của xã, phường……… 

Ông (bà)……………….có Hộ khẩu 

thường trú tại………………………. 

TM. UBND 

Quyền hạn, chức vụ người ký 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

………., ngày…tháng….năm 

20…… 

NGƯỜI KHAI 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 01b 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

TỜ KHAI CỦA THÂN NHÂN NGƯỜI HƯỞNG TRỢ CẤP 

A. Phần khai về thân nhân người hưởng trợ cấp 

1. Họ và tên:………………………… 2. Giới tính (nam, nữ):………………… 

3. Ngày, tháng, năm sinh: ………/……../……… 

4. Số CMND:…………………………… Nơi cấp…………………………….... 

5. Quê quán:…………………………………………………………………… 

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………… 

7. Cơ quan, đơn vị công tác:…………………………………………………… 

8. Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là: …………………………………. 

B. Phần khai về người hưởng trợ cấp 

1. Họ và tên: ………………………………… 2. Giới tính (nam, nữ): ........... 

3. Ngày, tháng, năm sinh: ………../………./………. 

4. Số CMND: …………………………. Nơi cấp …………………………… 

5. Quê quán: ………………………………………………………………….. 

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………… 

7. Đã mất: Ngày ….. tháng ……….. năm …………. tại: ……………………. 

8. Số giấy chứng tử …………. do UBND xã, phường ………………. thực hiện. 

9. Loại đối tượng hưởng trợ cấp: ……………………………………………… 

10. Cơ quan, đơn vị công tác: ……………………………………………………. 

THỜI GIAN ĐƯỢC CỬ LÀM CHUYÊN GIA GIÚP LÀO, CĂM-PU-CHI-A 

Từ ngày tháng năm 

đến ngày tháng 

năm 

Nước được cử 

đến làm chuyên 

gia 

Chức vụ khi được 

cử làm chuyên gia 

Tên cơ quan, tổ 

chức cử đi 

       

Thời gian thực tế làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a là: 

……….năm……….tháng. 

Các giấy tờ kèm theo: 

1. 
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2. 

3. 

Tổng số gồm: ………… loại giấy tờ. 

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật.  

……ngày.....tháng.....năm 20..... 

Xác nhận của xã, phường.......... 

Ông (bà) ........................ có Hộ khẩu 

thường trú tại.................................... 

TM. UBND  

Quyền hạn, chức vụ người ký  

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

... ngày.....tháng.....năm 20... 

NGƯỜI KHAI 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: Phản ánh thông tin trong mẫu 01a và 01b như sau: 

- Mục “Loại đối tượng hưởng trợ cấp” ghi cụ thể một trong các loại đối tượng sau: đang 

công tác, hưu trí, mất sức lao động, nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí, thôi việc. 

- Mục “Cơ quan, đơn vị công tác” ghi tên cơ quan, đơn vị nơi người hưởng trợ cấp công tác 

trước khi nghỉ hưu, nghỉ việc vì mất sức lao động, nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí, thôi việc hoặc 

nơi người hưởng trợ cấp đang công tác. 

- Mục “Các giấy tờ kèm theo” ghi rõ tên loại giấy tờ và số loại giấy tờ theo từng loại đối 

tượng kèm theo hồ sơ. 
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Mẫu số 02 

….…..(1)…….. 

       -------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 
Số: …………/GXN ………, ngày …. tháng …… năm 20… 

 

GIẤY XÁC NHẬN 

Thời gian làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a 

……………………………………….(1) 

 

Căn cứ Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của 

Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử 

làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01 

tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 

của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên 

gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a; 

Căn cứ hồ sơ lý lịch của đối tượng lưu trữ tại cơ quan, đơn vị: 

………………………(1) xác nhận: 

1. Ông / bà: …………………………….. 

2. Ngày, tháng, năm sinh: …/…./…… 

3. Quê quán: ……………………………………… 

Có thời gian làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a như sau: 

Từ ngày tháng 

năm đến ngày 

tháng năm 

Nước được cử 

đến làm chuyên 

gia 

Chức vụ khi 

được cử làm 

chuyên gia 

Tên cơ quan, tổ chức 

cử đi 

        

        

        

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ cho ông/ bà có tên 

nêu trên theo quy định. 

   ……………………………..(2) 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: 
- (1) Tên cơ quan, đơn vị xác nhận; 

- (2) Chức vụ người ký. Người có thẩm quyền ký xác nhận là thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động.  
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Mẫu số 03 

UBND…………. 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ 

Người hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg 

(Kèm theo công văn số ……/……. ngày …../……/.....của  ……….) 

S

  

Số 

TT 

Họ và tên 

người 

hưởng trợ 

cấp 

Ngày, tháng, 

năm sinh 
Nơi đăng ký 

hộ khẩu 

thường trú 

(trường hợp 

còn sống) 

Tổng 

thời gian 

công tác 

tại Lào, 

Căm-pu-

chi-a 

(năm làm 

tròn) * 

Số 

tiền 

trợ 

cấp 

được 

hưởng 

(1000 

đ) 

Thân nhân người 

hưởng trợ cấp 

Nam Nữ 

Người 

đứng 

tên 

nhận 

trợ cấp 

Quan 

hệ với 

người 

hưởng 

trợ cấp 

Nơi 

đăng 

ký hộ 

khẩu 

thường 

trú 

                    

                    

                    

          

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

……..ngày …….tháng ……. năm 20……. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: 

 (*) ghi theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg. 
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Mẫu số 04 

UBND TỈNH 

(THÀNH PHỐ) 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Số:     /QĐ-UBND …………., ngày …… tháng ….. năm 20……. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm 

chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ)……….. 

Căn cứ Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm 

chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 

8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn 

thực hiện Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang 

giúp Lào và Căm-pu-chi-a; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp 

Lào và Căm-pu-chi-a cho…….(1) ông, bà (có tên trong danh sách kèm theo). 

Tổng số tiền trợ cấp:………………………….đồng. 

(Bằng chữ:…………………………………………………………đồng). 

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

Điều 3. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Giám đốc Sở Tài 

chính, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan và các ông (bà) có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;  

- Lưu: VT, Sở LĐTBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: (1) Ghi số lượng người được hưởng trợ cấp. 
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Mẫu số 05 

UBND TỈNH (THÀNH PHỐ) 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG 

BINH VÀ XÃ HỘI 

 

DANH SÁCH 

Người hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg 

(Kèm theo Quyết định số ………./QĐ-UBND ngày ... /... /...của Ủy ban nhân dân 
tỉnh (thành phố) ………) 

Số 

TT 

Họ và tên 

người 

hưởng trợ 

cấp 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 
Nơi đăng 

ký hộ 

khẩu 

thường trú  

(trường 

hợp còn 

sống) 

Tổng thời 

gian công 

tác tại 

Lào, Căm-

pu-chi-a  

(làm tròn) 

(*) 

Số 

tiền 

trợ 

cấp 

được 

hưởng  

(1000 

đ) 

Thân nhân người 

hưởng trợ cấp 

Nam Nữ 

Người 

đứng tên 

nhận trợ 

cấp 

Quan hệ 

với 

người 

hưởng 

trợ cấp 

Nơi 

đăng 

ký hộ 

khẩu 

thường 

trú 

                    

                    

                    

 

 

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

…….,ngày         tháng    năm 20….. 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 

 

 

Ghi chú: (*) ghi theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg. 
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