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 PHẦN I: VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

23-10-2020 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bố sung một 

số điều của Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 

18/11/2019 của UBND tỉnh Hoà Bình về việc ban hành 

bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi nhà nước thu hồi 

đất trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. 

3 

27-10-2020 Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND Sửa đổi một số điều 

của Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ hàng năm đối với các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự 

nghiệp và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố ban hành 

kèm theo Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 12 

tháng 8 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

31 
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PHẦN II: VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

05-10-2020 Quyết định số 2373QĐ-UBND về việc công bố danh mục 

thủ tục hành chính được chuẩn hoá,thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ trong lĩnh vực Hoà giải thương mại và Trọng tài 

thượng mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp 

tỉnh Hoà Bình. 

54 

06-10-2020 Quyết định số 2395/QĐ-UBND về viêc thay đổi thành 

viên Ban chỉ đạo Phòng, Chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn Tỉnh Hoà Bình 

131 

12-10-2020 Quyết định số 2456/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ 

tục hành chính về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo 

quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh 

Hoà Bình 

134 

12-10-2020 Quyết định số 2457/QĐ-UBND về việc bổ sung danh 

mục dự án nhà vào kế hoạch thực hiện Chương trình phát 

triển nhà ở Hoà Bình hàng năm và 05 năm giai đoạn 

2017-2021 

152 

13-10-2020 Quyết định số 2461/QĐ-UBND về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Sở Lao động- 

Thương binh và Xã hội, cơ sở giáo dục, Phòng Lao động-

THương Bình và Xã hội các huyện, Thành phố trên địa 

bàn tỉnh Hoà Bình 

 

165 
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PHẦN I: VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 

18/11/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành bộ đơn giá bồi thường 

đối với tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

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

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP , ngày 06/01/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Số: 18/2020/QĐ-UBND 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                     

                Hòa Bình, ngày  23  tháng 10 năm 2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-47-2014-nd-cp-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-230624.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-43-2014-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-dat-dai-230680.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
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Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu 

hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành “Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi 

nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2165/STC-

QLG&TCS  ngày 17 tháng 9 năm 2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 

18/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Hòa Bình về việc ban hành “Bộ đơn giá 

bồi thường đối với tài sản khi nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, 

như sau: 

1. Thay thế các phụ lục: II, III ban hành kèm theo Quyết định số 47/2019/QĐ-

UBND ngày 18/11/2019 bằng các phụ lục: II, III ban hành kèm theo Quyết định 

này. 

2. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục số IV ban hành kèm theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019, như sau: 

- Sửa đổi đơn giá “Lúa ruộng các loại” tại số thứ tự số 2 mục I: 

+ Ruộng năng suất vụ trước đạt < 5 tấn/ha: 4.000 đồng/m2. 

+ Ruộng năng suất vụ trước đạt > 5 tấn/ha: 4.400 đồng/m2. 

- Sửa đổi đơn giá “Ngô trồng đại trà” tại số thứ tự số 4 mục I đối với Ruộng 

năng suất vụ trước đạt > 4 tấn/ha: 4.000 đồng/m2. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-37-2014-tt-btnmt-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-242254.aspx
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- Sửa đổi đơn giá “Các loại rau cao cấp (xu hào, cà chua, bắp cải, súp lơ, củ 

kiệu....)” tại số thứ tự số 9 mục I đối với Cây đang cho thu hoạch: 19.600 đồng/m2. 

- Sửa đổi đơn giá “Cau, cọ” tại số thứ tự số 8 mục IV đối với Cây trồng > 1 

năm, chưa có quả: 51.000 đồng/m2. 

- Sửa đổi đơn vị tính đối với “Hoa sen, súng” tại số thứ tự số 3 mục V: m2. 

- Tại số thứ tự số 1, 2, 3, 4, 8 mục IX sửa đổi đơn giá đối với ĐK thân ≥ 20 

cm: 50.000 đồng/cây; 

- Tại số thứ tự số 9 mục IX sửa đổi đơn giá đối với ĐK thân ≥ 15 cm: 50.000 

đồng/cây; 

- Sửa đổi phần cụm từ “đền bù” thành “bồi thường”. 

- Sửa đổi, bổ sung nội dung chú thích tại Mục IX "Đối với các loại cây lấy gỗ 

khác, căn cứ tính chất tương đồng của nhóm gỗ để áp dụng. Đối với các cây không 

có trong danh mục bảng phân loại tạm thời các loại gỗ (QĐ 2198-CNR ngày 

26/11/1977; QĐ 334-CNR ngày 10/5/1988 của Bộ Lâm nghiệp) địa phương vận 

dụng áp theo mức giá thực tế trên thị trường cùng thời điểm.    

- Những cây lấy gỗ, bóng mát nhưng có cho thu hoạch quả, hạt như: cây sấu, 

cây dâu da xoan, dổi, trám...tùy tình hình thực tế, địa phương vận dụng áp theo 

mức gia bồi thường đối với cây hoa quả hoặc cây lâm nghiệp cho phù hợp" 

3. Bổ sung Phụ lục số VI - Đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với rừng trồng tập 

trung ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2020. 

2. Đối với những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương 

án đã được duyệt căn cứ Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy 
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ban nhân dân tỉnh Hòa Bình được điều chỉnh theo các nội dung được sửa đổi, bổ sung 

tại Quyết định này. 

3. Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành “Bộ đơn giá bồi 

thường đối với tài sản khi nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Tài chính để được nghiên cứu 

giải quyết. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ 

trưởng các Ban, Ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

   

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ II 
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 ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ Ở VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  18/2020/QĐ-UBND ngày 23 /10/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình) 

 

STT 
Nội dung 

Đơn vị 

tính  

Đơn giá 

(đồng) 

A Nhà 3 tầng trở lên     

I 
Nhà 3 tầng trở lên, điện nước đồng bộ, khu vệ sinh khép 

kín     

1 

Nhà 3-5 tầng, khung chịu lực, khu WC khép kín, lăn sơn, 

cửa khuôn đơn gỗ N3, nền lát gạch liên doanh 300x300, 

chống nóng bằng tôn ld, điện nước đồng bộ. Tường 110 

đồng/m2 

sàn 

           

4,624,000  

2 

Nhà 3 tầng, tường chịu lực, khu WC khép kín, lăn sơn, 

cửa khuôn kép gỗ N3, nền lát gạch liên doanh 300x300, 

chống nóng bằng tôn ld, điện nước đồng bộ. Tường 220 

đồng/m2 

sàn 

           

4,872,000  

3 

Nhà 3 tầng, khung chịu lực, khu WC khép kín, quét vôi 

ve, cửa khuôn đơn gỗ N3, nền lát gạch liên doanh 

300x300, chống nóng bằng tôn ld, điện nước đồng bộ. 

Tường 110 

đồng/m2 

sàn 

           

4,414,000  

4 

Nhà 3 tầng, tường chịu lực, khu WC khép kín, quét vôi 

ve, cửa khuôn đơn gỗ N3, nền lát gạch liên doanh 

300x300, chống nóng bằng tôn ld, điện nước đồng bộ. 

Tường 220 

đồng/m2 

sàn 

           

4,533,000  

II 
Nhà 3 tầng trở lên, điện nước đồng bộ, không có khu vệ 

sinh khép kín     

5 

Nhà 3-5 tầng, khung chịu lực, lăn sơn, cửa khuôn đơn gỗ 

N3, nền lát gạch liên doanh 300x300, lợp tôn liên doanh, 

điện đồng bộ. Tường 110 

đồng/m2 

sàn 

           

4,199,000  

6 

Nhà 3 tầng, tường chịu lực, lăn sơn, cửa khuôn kép gỗ 

N3, nền lát gạch liên doanh 300x300, lợp tôn liên doanh, 

điện đồng bộ. Tường 220 

đồng/m2 

sàn 

           

4,357,000  

7 

Nhà 3-5 tầng, khung chịu lực, quét vôi ve, cửa khuôn đơn 

gỗ N3, nền lát gạch liên doanh 300x300, lợp tôn liên 

doanh, điện đồng bộ. Tường 110 

đồng/m2 

sàn 

           

3,990,000  

8 Nhà 3 tầng, tường chịu lực, quét vôi ve, cửa khuôn đơn gỗ 

N3, nền lát gạch liên doanh 300x300, lợp tôn liên doanh, 

đồng/m2 

sàn 

           

4,183,000  
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điện đồng bộ. Tường 220 

B Nhà 2 tầng     

I 
Nhà 2 tầng trở lên, điện nước đồng bộ, khu vệ sinh khép 

kín     

9 

Nhà 2 tầng, tường chịu lực, khu WC khép kín, lăn sơn, 

cửa khuôn kép gỗ N3, nền lát gạch liên doanh 300x300, 

lợp tôn liên doanh, điện nước đồng bộ. Tường 220 

đồng/m2 

sàn 

           

5,246,000  

10 

Nhà 2 tầng, khung chịu lực, khu WC khép kín, lăn sơn, 

cửa khuôn đơn gỗ N3, nền lát gạch liên doanh 300x300, 

Tường 110 

đồng/m2 

sàn 

           

5,027,000  

11 

Nhà 2 tầng, tường xây 220, khu WC khép kín, quét vôi 

ve, cửa khuôn đơn gỗ N3, nền lát gạch liên doanh 

300x300, lợp tôn liên doanh, điện nước đồng bộ.  

đồng/m2 

sàn 

           

4,926,000  

12 

Nhà 2 tầng, khung chịu lực, tường xây 110, khu WC khép 

kín, quét vôi ve, cửa khuôn đơn gỗ N3, nền lát gạch liên 

doanh 300x300, lợp tôn liên doanh, điện nước đồng bộ. 

đồng/m2 

sàn 

           

4,779,000  

13 

Nhà 2 tầng, tường xây 220, khu WC khép kín, quét vôi 

ve, cửa khuôn đơn gỗ N3, nền lát gạch hoa XM 200x200, 

lợp tôn liên doanh, điện nước đồng bộ.  

đồng/m2 

sàn 

           

4,889,000  

II 
Nhà 2 tầng trở lên, điện nước đồng bộ, không có khu vệ 

sinh khép kín     

14 

Nhà 2 tầng tường chịu lực, tường lăn sơn, cửa khuôn kép 

gỗ N3, nền lát gạch liên doanh 300x300, lợp tôn liên 

doanh, điện nước đồng bộ. Tường 220 

đồng/m2 

sàn 

           

4,773,000  

15 

Nhà 2 tầng, khung chịu lực, tường xây 110, tường lăn 

sơn, cửa khuôn đơn gỗ N3, nền lát gạch liên doanh 

300x300, lợp tôn liên doanh, có điện nước.  

đồng/m2 

sàn 

           

4,530,000  

16 

Nhà 2 tầng, tường xây 220, quét vôi ve, cửa khuôn đơn gỗ 

N3, nền lát gạch liên doanh 300x300, chống nóng bằng 

tôn ld, điện nước đồng bộ.  

đồng/m2 

sàn 

           

4,450,000  

17 

Nhà 2 tầng, khung chịu lực, tường xây 110, quét vôi ve, 

cửa khuôn đơn gỗ N3, nền lát gạch liên doanh 300x300, 

lợp tôn liên doanh, điện nước đồng bộ.  

đồng/m2 

sàn 

           

4,304,000  
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18 

Nhà 2 tầng, tường xây 220, quét vôi ve, cửa khuôn đơn gỗ 

N3, nền lát gạch hoa XM 200x200, lợp tôn liên doanh, 

điện nước đồng bộ.  

đồng/m2 

sàn 

           

4,376,000  

C Nhà 1 tầng     

I Nhà 1 tầng, khu WC khép kín     

19 

Nhà 1 tầng tường xây 220, mái đổ BTCT, tường vôi ve, 

cửa gỗ nhóm III có khuôn đơn, nền lát gạch ld 300x300, 

lợp tôn liên doanh, có điện, khu WC, chiều cao <=3,6m 

đồng/m2 

sàn 

           

5,164,000  

20 

Nhà 1 tầng tường xây 220, mái đổ BTCT, tường vôi ve, 

cửa gỗ nhóm III có khuôn đơn, nền lát gạch ld 300x300, 

chống nóng bằng fibro XM, có điện, khu WC, chiều cao 

<=3,6m 

đồng/m2 

sàn 

           

5,047,000  

21 

Nhà 1 tầng tường xây 220, mái đổ BTCT, tường vôi ve, 

cửa gỗ nhóm III có khuôn đơn, nền lát gạch ld 300x300, 

chống nóng bằng gạch 6 lỗ và 2 lớp gạch lá nem, có điện, 

khu WC, chiều cao <=3,6m 

đồng/m2 

sàn 

           

5,266,000  

22 

Nhà 1 tầng tường xây 220, mái ngói đỏ 22v/m2 trần cót 

ép, tường vôi ve, cửa gỗ nhóm III có khuôn đơn, nền lát 

gạch ld 300x300, có điện, khu WC, chiều cao <=3,6m 

đồng/m2 

sàn 

           

4,011,000  

23 

Nhà 1 tầng tường 220, mái ngói đỏ 22v/m2 trần cót ép, 

tường lăn sơn, cửa gỗ nhóm III có khuôn đơn, nền lát 

gạch ld 300x300, có điện, khu WC, chiều cao <=3,6m 

đồng/m2 

sàn 

           

4,231,000  

24 

Nhà 1 tầng tường xây 220, mái tôn ld, trần cót ép, tường 

lăn sơn, cửa gỗ nhóm III có khuôn đơn, nền lát gạch liên 

doanh 300x300, có điện, khu WC, chiều cao <=3,6m 

đồng/m2 

sàn 

           

4,176,000  

25 

Nhà 1 tầng tường 220, mái ngói đỏ 22v/m2, trần cót ép, 

tường vôi ve, cửa gỗ nhóm III có khuôn đơn, nền lát gạch 

hoa XM 200x200, có điện, khu WC, chiều cao <=3,6m 

đồng/m2 

sàn 

           

3,963,000  

26 

Nhà 1 tầng tường xây 220, mái ngói đỏ 22v/m2, trần cót 

ép, tường vôi ve, cửa gỗ nhóm III có khuôn đơn, nền láng 

XM mác 75 dày 30, có điện, khu WC, chiều cao <=3,6m 

đồng/m2 

sàn 

           

3,874,000  

27 

Nhà 1 tầng tường 220, mái ngói đỏ 22v/m2, trần cót ép, 

tường vôi ve, cửa gỗ nhóm III không khuôn, nền láng XM 

mác 75 dày 30, có điện, khu WC, chiều cao <=3,6m 

đồng/m2 

sàn 

           

3,638,000  

28 Nhà 1 tầng tường 220, mái fibro XM, trần cót ép, tường 

lăn sơn, cửa gỗ nhóm III có khuôn đơn, nền lất gạch 

đồng/m2 

sàn 

           

4,099,000  
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300x300, có điện, khu WC, chiều cao <=3,6m 

II 
Nhà 1 tầng, điện nước đồng bộ, không có khu WC khép 

kín     

29 

Nhà 1 tầng tường xây 220, mái đổ BTCT, tường vôi ve, 

cửa gỗ nhóm III có khuôn đơn, nền lát gạch ld 300x300, 

chống nóng bằng tôn ld, có điện, không có khu WC, chiều 

cao <=3,6m 

đồng/m2 

sàn 

           

4,653,000  

30 

Nhà 1 tầng tường xây 220, mái đổ BTCT, tường vôi ve, 

cửa gỗ nhóm III không khuôn, nền lát gạch ld 300x300, 

chống nóng bằng fibro XM, có điện, không có khu WC, 

chiều cao <=3,6m 

đồng/m2 

sàn 

           

4,369,000  

31 

Nhà 1 tầng tường xây 220, mái đổ BTCT, tường lăn sơn, 

cửa gỗ nhóm III có khuôn đơn, nền lát gạch ld 300x300, 

chống nóng bằng gạch 6 lỗ và 2 lớp gạch lá nem, không 

có điện, không có khu WC, chiều cao <=3,6m 

đồng/m2 

sàn 

           

4,612,000  

32 

Nhà 1 tầng tường xây 220, mái fibro XM, trần cót ép, 

tường vôi ve, cửa gỗ nhóm III ko khuôn, nền lát gạch 

300x300, có điện,không có khu WC, chiều cao <=3,6m 

đồng/m2 

sàn 

           

2,972,000  

33 

Nhà 1 tầng tường xây 220, mái ngói đỏ 22v/m2, trần cót 

ép, tường vôi ve, cửa gỗ nhóm III không khuôn, nền lát 

gạch 300x300, có điện, không có khu WC, chiều cao 

<=3,6m 

đồng/m2 

sàn 

           

3,395,000  

34 

Nhà 1 tầng tường xây 220, mái ngói đỏ 22v/m2, trần cót 

ép, tường vôi ve, cửa gỗ nhóm III không khuôn, nền lát 

gạch 300x300, ko có điện, không có khu WC, chiều cao 

<=3,6m 

đồng/m2 

sàn 

           

3,118,000  

35 

Nhà 1 tầng tường 110 bổ trụ 220, vì kèo gỗ, mái  fibro 

XM, trần  nhựa, tường vôi ve, cửa gỗ nhóm III không 

khuôn, nền lát gạch hoa XM 200x200, có điện, không có 

khu WC, chiều cao <=3,6m 

đồng/m2 

sàn 

           

3,076,000  

36 

Nhà 1 tầng tường xây 220, mái ngói đỏ 22v/m2, trần cót 

ép, tường vôi ve, cửa gỗ nhóm III không khuôn, nền lát 

gạch hoa XM 200x200, không có điện, không có khu 

WC, chiều cao <=3,6m 

đồng/m2 

sàn 

           

3,087,000  



                            CÔNG BÁO/Số 59 + 60/Ngày 20-11-2020                           11 

 

37 

Nhà 1 tầng tường 110 bổ trụ 220, vì kèo gỗ, mái  fibro 

XM, trần  nhựa, tường vôi ve, cửa gỗ nhóm IV không 

khuôn, nền lát gạch XM 200x200, có điện, không có khu 

WC, chiều cao <=3,6m 

đồng/m2 

sàn 

           

3,008,000  

38 

Nhà 1 tầng tường 220, mái ngói đỏ 22v/m2, trần cót ép, 

tường vôi ve, cửa gỗ nhóm 4, không khuôn, nền lát gạch 

300x300, không có điện, không có khu WC, chiều cao 

<=3,6m 

đồng/m2 

sàn 

           

3,049,000  

39 

Nhà 1 tầng tường xây 220, mái ngói đỏ 22v/m2, trần cót 

ép, tường vôi ve, cửa gỗ nhóm 4, không khuôn, nền lát 

gạch liên doanh 300x300, có điện, không có khu WC, 

chiều cao <=3,6m 

đồng/m2 

sàn 

           

3,353,000  

40 

Nhà 1 tầng tường xây 110 gạch chỉ, vì kèo bương tre kết 

hợp, mái lợp tranh tre lá cọ, trần cót ép, tường vôi ve, cửa 

gỗ tạp, hoàn thiện đơn giản, nền láng VXM 

đồng/m2 

sàn 

           

2,624,000  

41 

Nhà 1 tầng tường xây gạch ba vanh 150, vì kèo bương tre 

kết hợp, mái lợp fibro XM, trần cót ép, tường vôi ve, cửa 

gỗ tạp, hoàn thiện đơn giản, nền láng VXM 

đồng/m2 

sàn 

           

2,374,000  

42 

Nhà 1 tầng tường xây gạch ba vanh 150, vì kèo bương tre 

kết hợp, mái lợp tranh tre lá cọ, trần cót ép, tường vôi ve, 

cửa gỗ tạp, hoàn thiện đơn giản, nền láng VXM 

đồng/m2 

sàn 

           

2,505,000  

43 
Nhà xây 1 tầng tường 110 bổ trụ kèo gỗ mái lá cọ nền 

láng VXM, không có WC 

đồng/m2 

sàn 

           

2,501,000  

D Nhà gỗ     

44 

Nhà gỗ loại 1: có từ 3 hàng chân trở lên, Cột, kèo gỗ, 

hoặc đưa đòn bẩy liên kết mộng, sườn mái gỗ lợp mái 

ngói, vách ván ghép gỗ N5 hoặc trát toocxi, cửa các loại, 

kỹ thuật xây dựng trang trí hoa lá, chấn song con tiện, bào 

trơn, đóng bén, nền đầm phẳng kỹ, bó xung quanh (đơn 

giá xây dựng mới tính bằng 100%) 

đồng/m2 

sàn 

           

1,921,000  

45 

Nhà gỗ loại 2: Nhà gỗ hoặc bương tre gỗ kết hợp, liên kết 

mộng hoặc bu lông côn sỏ, sườn mái gỗ, lợp gianh, vách 

ván ghép N5, cửa các loại, kỹ thuật xây dựng đơn giản 

hơn nhà loại 1  (đơn giá xây dựng mới, tính bằng 100%) 

đồng/m2 

sàn 

           

1,668,000  

46 

Nhà gỗ loại 3: Nhà gỗ cột D100 gỗ nhóm 5 chân cột bằng 

đá. Cầu phong, ni tô bằng gỗ liên kết mộng hoặc bu lông 

côn sỏ, sườn mái các loại, lợp gianh, vách bùn rơm hoặc 

nứa cót, cửa các loại, kỹ thuật xây dựng đơn giản hơn nhà 

đồng/m2 

sàn 

              

889,000  
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sàn loại 2 

47 
Nhà gỗ kết hợp với tre lợp ngói. 

đồng/m2 

sàn 

           

1,072,000  

48 
Nhà mái tranh vách bương tre. 

đồng/m2 

sàn 

              

866,000  

49 
Nhà mái cọ cột bương tre, vách nứa, cửa gỗN5 

đồng/m2 

sàn 

           

1,018,000  

50 
Nhà tạm, mái tổng hợp, cột bương tre, gỗ, cửa tre nứa, gỗ. 

đồng/m2 

sàn 

              

795,000  

51 

  

  

  

  

  

Nhà sàn khung cột gỗ (giá thành phẩm)  

(đơn giá xây dựng mới, tính bằng 100%)     

Gỗ tứ thiết, đk cột >=30 

đồng/m2 

sàn 

           

5,975,000  

Gỗ tứ thiết, đk cột <30  

đồng/m2 

sàn 

           

5,176,000  

Gỗ hồng sắc, đk cột >=30  

đồng/m2 

sàn 

           

3,053,000  

Gỗ hồng sắc, đk cột <30  

đồng/m2 

sàn 

           

2,755,000  

Nhà sàn khung gỗ bạch đàn, sàn gỗ, lợp lá cọ   

đồng/m2 

sàn 

           

1,538,000  

52 

  

  

  

  

  

Nhà sàn gỗ  

(giá tháo dỡ, di chuyển lắp đặt lại) (được tính bằng 100%)     

Gỗ tứ thiết, đk cột >=30 

đồng/m2 

sàn 

              

972,000  

Gỗ tứ thiết, đk cột <30 

đồng/m2 

sàn 

              

927,000  

Gỗ hồng sắc, đk cột >=30 

đồng/m2 

sàn 

              

851,000  

Gỗ hồng sắc, đk cột <30 

đồng/m2 

sàn 

              

735,000  
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Nhà sàn khung gỗ bạch đàn, sàn gỗ, lợp lá cọ   
đồng/m2 

sàn 

              

655,000  

E Nhà sàn khác     

53 
Nhà sàn cột kèo, sàn mái bằng BT, mái dán ngói đỏ, cột 

sơn giả gỗ không có WC, nền lát gạch 400x400 

đồng/m2 

sàn 

           

4,362,000  

54 
Nhà sàn cột kèo bằng BT sàn gỗ, mái ngói hoặc fibro XM 

đồng/m2 

sàn 

           

3,744,000  

55 
Nhà sàn cột kèo, sàn mái bằng BT, mái dán ngói đỏ, cột 

sơn giả gỗ, có WC, nền lát gạch 400x400 

đồng/m2 

sàn 

           

4,635,000  

56 
Nhà sàn cột kèo bằng BT sàn tre bương, mái ngói hoặc 

fibro XM 

đồng/m2 

sàn 

           

3,328,000  

F Nhà khung kết cấu thép, nhà kho, xưởng sản xuất     

57 
Nhà 1 tầng khẩu độ 12 m, cao <= 6 m, tường xây gạch chỉ 

bổ trụ, thu hồi mái và lợp tôn, nền đổ bê tông 

đồng/m2 

sàn 

           

1,590,000  

58 
Nhà 1 tầng khẩu độ 12 m, cao <= 6 m, cột kèo thép, tường 

xây gạch chỉ, mái lợp tôn, nền đổ bê tông 

đồng/m2 

sàn 

           

2,310,000  

59 
Nhà 1 tầng khẩu độ 12 m, cao <= 6 m, cột kèo bê tông, 

tường xây gạch chỉ, mái lợp tôn, nền đổ bê tông 

đồng/m2 

sàn 

           

2,720,000  

60 
Nhà 1 tầng khẩu độ 12 m, cao <= 6 m, cột bê tông, kèo 

thép, tường xây gạch chỉ, mái lợp tôn, nền đổ bê tông 

đồng/m2 

sàn 

           

2,530,000  

61 
Nhà 1 tầng khẩu độ 15 m, cao <= 9 m, cột kèo bê tông, 

tường xây gạch chỉ, mái lợp tôn, nền đổ bê tông 

đồng/m2 

sàn 

           

4,270,000  

62 
Nhà 1 tầng khẩu độ 15 m, cao <= 9 m, cột kèo thép, tường 

xây gạch chỉ, mái lợp tôn, nền đổ bê tông 

đồng/m2 

sàn 

           

3,720,000  

63 
Nhà 1 tầng khẩu độ 15 m, cao <= 9 m, cột bê tông, kèo 

thép, tường xây gạch chỉ, mái lợp tôn, nền đổ bê tông 

đồng/m2 

sàn 

           

4,020,000  

64 
Nhà 1 tầng khẩu độ 15 m, cao <= 9 m, cột thép, kèo thép, 

tường bao che tôn, mái lợp tôn, nền đổ bê tông 

đồng/m2 

sàn 

           

3,750,000  

G Bổ sung      

1a 

Nhà 1 tầng, tường xây gạch ba vanh 150 mái đổ BTCT, 

chống nóng bằng mái tôn liên doanh (tôn lạnh), cửa gỗ 

tạp, điện đồng bộ… 

đồng/m2 

sàn 

           

4,010,251  
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1b 

Nhà 1 tầng, tường xây gạch ba vanh 150 mái đổ BTCT, 

chống nóng bằng mái tôn liên doanh, cửa gỗ tạp, điện 

đồng bộ… 

đồng/m2 

sàn 

           

3,909,372  

2 

Nhà 01 tầng, tường 220 có khung cột, bổ trụ, mái tôn 

thường, chống nóng trần nhựa, nền lát gạch liên doanh 

500x500mm, tường lăn sơn, có khu WC khép kín, điện 

nước đồng bộ, khuôn cửa gỗ đơn… 

đồng/m2 

sàn 

           

4,767,215  

3 

Nhà 01 tầng, tường 220 có khung cột, bổ trụ, mái tôn 

thường, chống nóng trần nhựa, nền lát gạch liên doanh 

500x500mm, tường lăn sơn, không có khu WC khép kín, 

điện nước đồng bộ, khuôn cửa gỗ đơn… 

đồng/m2 

sàn 

           

4,307,034  

4a 
Nhà 1 tầng lợp tôn liên doanh lợp tôn lạnh …có nhà WC 

khép kín, quét vôi ve, điện nước đồng bộ 

đồng/m2 

sàn 

           

4,214,402  

4b 
Nhà 1 tầng lợp tôn liên doanh lợp tôn thường…có nhà 

WC khép kín, quét vôi ve, điện nước đồng bộ 

đồng/m2 

sàn 

           

4,074,813  

5a 
Nhà 1 tầng lợp tôn liên doanh lợp tôn lạnh… không có 

nhà WC khép kín, quét vôi ve, điện đồng bộ 

đồng/m2 

sàn 

           

3,779,859  

5b 
Nhà 1 tầng lợp tôn liên doanh lợp tôn thường… không có 

nhà WC khép kín, quét vôi ve, điện đồng bộ 

đồng/m2 

sàn 

           

3,640,387  

6 
Nhà 1 tầng khung chịu lực mái BTCT, tường 110…có Wc 

khép kín, quét vôi ve, điện nước đồng bộ 

đồng/m2 

sàn 

           

4,921,841  

7 
Nhà 1 tầng khung chịu lực mái BTCT, tường 110…không 

có Wc khép kín, quét vôi ve, điện đồng bộ 

đồng/m2 

sàn 

           

4,729,458  

8 
Nhà gỗ kết hợp tre lợp proximang…điện đồng bộ 

đồng/m2 

sàn 

           

3,360,858  

9a 
Nhà sàn cột kéo bằng BT sàn gỗ, mái fibro xi măng, cột 

sơn giả gỗ, điện đồng bộ 

đồng/m2 

sàn 

           

3,691,200  

9b 
Nhà sàn cột kéo bằng BT sàn gỗ, mái ngói , cột sơn giả 

gỗ, điện đồng bộ 

đồng/m2 

sàn 

           

3,922,268  

Đối với các loại nhà gỗ tại số thứ tự số 44, 45, 51 đơn giá bồi thường được xác định 

theo giá trị còn lại của nhà. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  có trách nhiệm 

xác định giá trị còn lại của tài sản để làm căn cứ thực hiện. Áp dụng đơn giá bồi 

thường cụ thể như sau: 

+ Giá trị nhà còn lại của nhà > 90% đơn giá áp dụng bằng 20% đơn giá xây dựng mới. 

(xác định đối với nhà chưa bị mối mọt, phải tháo dỡ) 
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+ 80% < Giá trị nhà còn lại của nhà <= 90% đơn giá áp dụng bằng 30% đơn giá xây 

dựng mới. 

(xác định đối với nhà bắt đầu bị mối mọt)  

+ 70% < Giá trị nhà còn lại của nhà <= 80% đơn giá áp dụng  bằng 40% đơn giá xây 

dựng mới.  

(xác định đối với nhà bị mối mọt nhiều chỗ) 

+ 60% < Giá trị nhà còn lại của nhà <= 70% đơn giá áp dụng bằng 50% đơn giá xây 

dựng mới. 

(xác định đối với nhà bị mục nhiều chỗ, kết cấu bắt đầu cong vênh) 

+ 50% < Giá trị nhà còn lại của nhà <= 60% đơn giá áp dụng  bằng 60% đơn giá xây 

dựng mới. 

(xác định đối với nhà  kết cấu bị cong vênh nhiều chỗ) 

+ Giá trị nhà còn lại của nhà <=50%  đơn giá áp dụng  bằng 100% đơn giá xây dựng 

mới. 

(xác định đối với nhà kết cấu bị cong vênh nhiều chỗ, nhiều chỗ đứt rời, mất khả năng 

chống đỗ, cần sửa chữa hoặc phá bỏ) 

 

                                                           ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
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PHỤ LỤC SỐ III 

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG TÍNH CHO 1 ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG VÀ 

CÁC VẬT KIẾN TRÚC KHÁC 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:  18/2020/QĐ-UBND ngày  23/10/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình) 

STT Tên công tác 
Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

(đồng) 

1 Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy <=60 cm, 

cao >2 m, vữa XM mác 75 

m3 1,082,390 

2 Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy <=60 cm, 

cao <=2 m, vữa XM mác 75 

m3 965,638 

3 Xây đá hộc, xây móng, chiều dầy >60 cm, vữa 

XM mác 50 

m3 865,035 

4 Xây đá hộc, xây móng, chiều dầy <=60 cm, vữa 

XM mác 50 

m3 880,552 

5 Xây đá hộc, xây móng, chiều dầy <=60 cm, vữa 

XM mác 75 

m3 910,217 

6 Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày > 

33cm, vữa XM mác 75 

m3 1,021,687 

7 Xây gạch chỉ 6,5x10x5x22, xây móng dày >33 

vữa TH 50 

m3 1,216,600 

8 Xât gạch chỉ 6,5x10x5x22, xây móng dày >33 

vữa TH 25 

m3 1,185,800 

9 Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều 

dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50 

m3 1,141,776 

10 Xây gạch chỉ 6,5x10x5x22, xây tường thẳng dày 

<=33 vữa TH 50 

m3 1,351,900 

11 Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều 

dày <=11 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50 

m3 1,302,320 

12 Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều 

dày <=11 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75 

m3 1,323,420 
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13 Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao 

<=4 m, vữa XM mác 75 

m3 1,401,826 

14 Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều 

dày <=33 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75 

m3 1,326,211 

15 Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều 

dày <=11 cm, cao <=50 m, vữa XM mác 75 

m3 1,518,977 

16 Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy >60 cm, 

cao <=2 m, vữa XM mác 50 

m3 918,239 

17 Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dầy <=60 cm, 

cao <=2 m, vữa XM mác 50 

m3 935,975 

18 Xây đá hộc, xây móng, chiều dầy >60 cm, vữa 

XM mác 75 

m3 894,699 

19 Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày 

<= 33cm, vữa XM mác 75 

m3 1,068,814 

20 Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày 

<= 33cm, vữa XM mác 50 

m3 1,043,834 

21 Xây gạch chỉ 6,5x10x5x22, xây móng dày <=33 

vữa TH 50 

m3 1,256,200 

22 Xây gạch chỉ 6,5x10x5x22, xây móng dày <=33 

vữa TH 75 

m3 1,282,600 

23 Xây gạch chỉ 6,5x10x5x22, xây cột, trụ H<=4m, 

vữa TH 50 

m3 1,518,000 

24 Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao 

<=4 m, vữa XM mác 50 

m3 1,374,562 

25 Kè đá hộc xếp khan không miết mạch, mái có độ 

dốc, dày >30cm 

m3 601,700 

26 Xây tường bằng gạch hoa xi măng 300x300 VXM 

75 

m2 254,100 

27 Tường xây gạch bê tông vữa TH 75 m3 918,500 

28 Trát tường ngoài, dày 2,0 cm, vữa XM mác 50 m2 86,108 

29 Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa XM mác 50 m2 69,483 
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30 Trát tường ngoài, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75 m2 88,283 

31 Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 m2 71,090 

32 Trát tường ngoài, dày 2,0 cm, vữa TH mác 50 m2 67,100 

33 Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa TH mác 50 m2 55,000 

34 Trát tường trong, dày 2,0 cm, vữa XM mác 50 m2 62,082 

35 Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 m2 56,665 

36 Trát tường trong, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75 m2 64,257 

37 Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 50 m2 55,058 

38 Trát tường trong, dày 2,0 cm, vữa TH mác 50 m2 50,600 

39 Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa TH mác 50 m2 44,000 

40 Trát tường dày 1,5cm vữa XM 50 H<4m m2 46,816 

41 Trát tường dày 1,5cm vữa XM 50 H>4m m2 49,159 

42 Trát granitô trụ, cột,, vữa XM mác 75 m2 532,584 

43 Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,0 cm, vữa 

XM mác 75 

m2 126,360 

44 Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5 cm, vữa 

XM mác 50 

m2 132,265 

45 Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,0 cm, vữa 

XM mác 75 

m2 126,360 

46 Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5 cm, vữa 

TH mác 50 

m2 99,000 

47 Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 2,0 cm, vữa 

XM mác 50 

m2 146,860 

48 Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 2,0 cm, vữa 

TH mác 50 

m2 112,200 

49 Trát đá rửa tường, vữa XM  mác 50 m2 226,654 
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50 Trát đá rửa tường, vữa XM mác 75 m2 228,119 

51 Trát trần, vữa XM mác 75 m2 129,165 

52 Bê tông cột, mác 200, cả cốt thép m3 6,905,261 

53 Bê tông xà, dầm, giằng nhà, mác 200 cả cốt thép m3 7,962,020 

54 Bê tông sàn mái, mác 200 cả cốt thép m3 4,161,630 

55 Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, 

tấm đan mác 200 + cốt thép 

m3 4,076,050 

56 Bê tông gạch vỡ vữa XM mác 50 m3 618,492 

57 Bê tông móng mác 200 + cốt thép m3 3,249,301 

58 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ 

công, bê tông cầu thang thường, đá 1x2, mác 200 

m3 3,260,000 

59 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ 

công, bê tông nền, đá 1x2, mác 150 

m3 1,177,986 

60 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ 

công, bê tông nền, đá 1x2, mác 200 

m3 1,262,462 

61 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ 

công, bê tông nền, đá 1x2, mác 250 

m3 1,349,701 

62 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ 

công, bê tông nền, đá 1x2, mác 300 

m3 1,318,720 

63 Công tác ốp đá cẩm thạch vào tường, cột, tiết diện 

đá <=0,25 m2, vữa XM cát mịn mác 75 

m2 540,272 

64 Công tác ốp gạch vào chân tường, viền tường, 

viền trụ, cột, gạch 150x300mm 

m2 202,272 

65 Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 

200x250 mm, vữa XM cát mịn mác 75 

m2 254,612 

66 Ốp tường gỗ de ván dày 20 có xương gỗ 40x60 m2 413,358 

67 Làm trần cót ép m2 101,600 

68 Làm trần bằng tấm trần thạch cao hoa văn, kích 

thước tấm 50x50cm 

m2 628,062 
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69 Làm trần bằng tấm trần nhựa hoa văn, kích thước 

tấm 50x50cm 

m2 267,271 

70 Làm trần bằng tấm nhựa + khung xương m2 90,688 

71 Trần gỗ dán cả khung xương m2 119,180 

72 Lát gạch thẻ, vữa XM cát mịn mác 75 m2 157,881 

73 Lát gạch ceramic kích thước gạch 400x400mm m2 252,186 

74 Lát gạch chống trơn 20x20 cao <=4m, VXM M 

75, cát mịn Ml=1,5-2,0 

m2 64,197 

75 Lát nền, sàn bằng đá hoa cương, tiết diện đá 

<=0,25 m2 

m2 821,658 

76 Láng nền sàn không đánh mầu, dày 3,0 cm, vữa 

XM mác 75 

m2 51,857 

77 Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2,0 cm, vữa 

XM mác 75 

m2 35,224 

78 Lát nền, sàn bằng gạch 200x200mm, vữa XM cát 

mịn mác 75 

m2 108,121 

79 Nền lát gạch granit nhân tạo m2 168,630 

80 Lát gạch chỉ, vữa XM cát mịn mác 75 m2 93,083 

81 Lát gạch vỉ m2 125,440 

82 Lát gạch đất nung 300x300 mm, vữa XM cát mịn 

mác 75 

m2 96,989 

83 Lát nền, sàn bằng gạch 300x300mm, vữa XM cát 

mịn mác 75 

m2 168,824 

84 Lát nền, sàn bằng gạch 600x600mm, vữa XM cát 

mịn mác 75 

m2 292,458 

85 Lát gạch lá nem 300x300 x10 lát 2 lớp trên mái 

VXM 75 

m2 189,959 

86 Lát nền bằng đá xẻ trên nền đổ bê tông cốt thép 

mác 100 đá 2x4 

m2 561,000 

87 Lát nền đá hoa cương, đá xẻ lót bằng bê tông gạch m2 528,000 
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vỡ mác 75 

88 Lát nền, sàn bằng gạch 400x400mm, vữa XM cát 

mịn mác 75 

m2 175,773 

89 Lát nền, sàn bằng gạch 500x500mm, vữa XM cát 

mịn mác 75 

m2 190,002 

90 Lát nền bằng gạch Granít 400x400 m2 211,200 

91 Lát nền bằng gạch granit 500x500 m2 226,600 

92 Mái Fibrô xi măng cả kết cấu mái 100m2 10,380,630 

93 Lợp mái ngói 22 v/m2 cao <= 4 m 100m2 21,211,897 

94 Lợp mái tôn mát có xà gồ C80x50x20x2,2, sơn 

chống gỉ 

100m2 40,453,600 

95 Lợp mái tôn mát không có xà gồ thép, lợp xà gồ 

bương tre 

100m2 27,886,100 

96 Lợp mái bằng lá cọ, xà gồ, dui mè bằng tre 100m2 15,976,400 

97 Lợp mái bằng lá cọ, li tô gỗ 20x30, cầu 

phong40x60 xà gồ gỗ 80x140 

100m2 35,578,400 

98 Mái tôn liên doanh dầy 0,4mm, cả kết cấu mái 100m2 26,200,900 

99 Lát gạch chống nóng bằng gạch 6 lỗ 22x10,5x15 

cm 

m2 128,020 

100 Dán ngói mũi hài 75viên/m2 trên mái nghiêng 

bêtông 

m2 532,167 

101 Vì kèo thép hình (cả lắp đặt) tấn 35,669,430 

102 Sản xuất xà gồ thép kg 35,146 

103 Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, vì kèo gỗ mái 

ngói, khẩu độ  >9, m 

m3 8,431,189 

104 Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, cầu phong m3 5,600,031 

105 Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ, xà gồ mái thẳng m3 5,620,549 

106 Gia công và lắp dựng khung gỗ dầm sàn m3 6,695,764 
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107 Con tiện bê tông cao 500 con 30,668 

108 Con tiện cầu thang bằng gỗ 50x50x700 con 76,659 

109 Trụ cầu thang bằng gỗ 200x200x1200 cái 1,533,180 

110 Gia công và lắp đặt tay vịn thang bằng gỗ, kích 

thước 8x14 cm 

m 186,637 

111 Lan can cầu thang sắt, tay vịn gỗ m 1,750,000 

112 Lan can cầu thang inox m 2,200,000 

113 Lan can cầu thang kính cường lực m 1,600,000 

114 Hoa sắt vuông 12x 12 m2 485,485 

115 Hoa sắt vuông 14x 14 m2 633,886 

116 Hoa sắt cửa sổ (sắt hộp) m2 550,000 

117 Cửa sổ kính gỗ nhóm 3 m2 1,377,838 

118 Cửa đi pa nô kính gỗ nhóm 4 m2 1,377,838 

119 Cửa sổ kính gỗ nhóm 4 m2 1,310,958 

120 Cửa panô kính gỗ nhóm 3 (cả lắp đặt) m2 1,765,775 

121 Cửa panô đặc gỗ nhóm 3 (cả lắp đặt) m2 1,672,143 

122 Cửa Panô đặc gỗ nhóm 4 ( cả lắp đặt) m2 1,404,601 

123 Khuôn cửa đơn gỗ nhóm 4 (cả lắp đặt) m 401,313 

124 Khuôn cửa đơn gỗ nhóm 3 (cả lắp đặt) m 454,817 

125 Khuôn cửa kép gỗ nhóm 3 (cả lắp đặt) m 628,727 

126 Cửa panô nhôm Đài Loan kính 5 ly + lắp đặt m2 909,645 

127 Vách kính 5 ly (nhôm TQ, gia công + lắp đặt) m2 668,800 

128 Cửa sắt xếp dày 2-3 mm không bọc tôn + lắp đặt m2 669,900 
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129 Cửa sắt xếp dày 2-3 mm có bọc tôn + lắp đặt m2 775,874 

130 Cửa cuốn m2 2,200,000 

131 Cửa kính cường lực m2 870,000 

132 Ống thép mạ kẽm kiểu măng sông-ống dài 8m, D 

= 20 (cả lắp đặt) 

m 78,100 

133 Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp 

dán keo, đường kính cút d=100mm 

cái 28,301 

134 Lưới chắn rác D = 100 cái 28,061 

135 Lắp đặt cút nhựa pvc miệng bát  bằng phương 

pháp nối gioăng, đường kính cút d=100mm 

cái 72,029 

136 ống nước chịu nhiệt D20 m 30,468 

137 ống nước chịu nhiệt D40 m 80,550 

138 ống nước chịu nhiệt D63 m 177,289 

139 ống nước chịu nhiệt D110 m 561,090 

140 Đường ống nhựa D42 m 22,977 

141 Đường ống nhựa D60 m 33,174 

142 Đường ống nhựa D110 m 71,490 

143 Đường ống nhựa D160 m 139,264 

144 Đường ống nhựa D200 m 205,905 

145 Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng 

sông , đoạn ống dài  8 m, đường kính ống 

d=20mm 

100m 3,428,743 

146 Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng 

sông , đoạn ống dài  8 m, đường kính ống 

d=32mm 

100m 5,125,715 

147 Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng 

sông , đoạn ống dài  8 m, đường kính ống 

d=50mm 

100m 10,039,499 



24                               CÔNG BÁO/Số 59 + 60/Ngày 20-11-2020                            
 

148 Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng 

sông , đoạn ống dài  8 m, đường kính ống 

d=100mm 

100m 16,667,059 

149 Chậu rửa loại 2 vòi (cả lắp đặt) cái 544,445 

150 Bệ xí xổm (cả lắp đặt) bộ 520,410 

151 Bệ xí bệt (cả lắp đặt) bộ 2,292,840 

152 Lắp đặt phễu thu đường kính 100mm cái 79,400 

153 Bảng điện gỗ 180x250 (cả lắp đặt) cái 77,550 

154 Bảng điện nhựa (cả lắp đặt) cái 60,000 

155 Công tắc đơn 6A (cả lắp đặt) cái 65,549 

156 Công tắc kép 6A (cả lắp đặt) cái 97,658 

157 Lắp đặt các thiết bị  đóng ngắt, Lắp ổ cắm loại ổ 

đơn 

cái 55,886 

158 Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 

2x4mm2 

m 37,476 

159 Kéo rải  các loại  dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 

2x1,5mm2 

m 18,721 

160 Lắp đặt quạt điện - Quạt trần cái 724,435 

161 Gỗ làm cột hồng sắc m3 11,642,400 

162 Ao cá có đắp bờ kiên cố cao >1m m3 74,657 

163 Ao cá ít đầu tư có đắp bờ không kiên cố m3 52,635 

164 Hàng rào lưới thép B40 có khung thép V4 xung 

quanh hàn vào cột L50; Có thanh dọc a = 600, 

thanh ngang a = 800; trên có gắn lưỡi mác L = 

200, a = 150 

m2 745,107 

165 Hàng rào lưới thép B40 có khung thép V3 xung 

quanh hàn vào cột L50; Có thanh dọc a = 600, 

thanh ngang a = 800; trên có gắn lưỡi mác L = 

200, a = 150 

m2 706,310 
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166 Hàng rào lưới thép gai a = 100 có khung thép V4 

xung quanh hàn vào cột L50; Có thanh dọc a = 

600, trên có gắn lưỡi mác L = 200, a = 150 

m2 642,103 

167 Hàng rào lưới thép gai a = 100 có khung thép V3 

xung quanh hàn vào cột L50; Có thanh dọc a = 

600, trên có gắn lưỡi mác L = 200, a = 150 

m2 593,945 

168 Hàng rào lưới thép B40 có khung thép V4 xung 

quanh 

m2 205,011 

169 Hàng rào lưới thép B40 khung thép V4 có 1 thanh 

dọc và 1 thanh ngang ở giữa 

m2 237,794 

170 Hàng rào lưới thép B40 khung thép V4 có 1 thanh 

dọc hoặc 1 thanh ngang ở 

giữa 

m2 224,071 

171 Hàng rào lưới thép B40 khung thép V4 có thanh 

trên và thanh dưới, có thanh dọc trung bình 

khoảng 2 m 

m2 215,303 

172 Hàng rào lưới thép B40 có khung thép V3 xung 

quanh 

m2 188,460 

173 Hàng rào lưới thép B40 khung thép V3, có 1 

thanh dọc và 1 thanh ngang ở giữa 

m2 212,968 

174 Hàng rào lưới thép B40 khung thép V3, có 1 

thanh dọc hoặc 1 thanh ngang ở 

giữa 

m2 202,709 

175 Hàng rào lưới thép B40 khung thép V3, có thanh 

trên và dưới, có thanh dọc trung bình khoảng 2m 

m2 196,154 

176 Hàng rào B40 cột bê tông 150x150 thép L30 

khoảng cách 1000 

m2 814,000 

177 Hàng rào B40 cao 2m cột bê tông 150x150 không 

có thép L, cột cách nhau 2,5m 

m2 121,000 

178 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả 

bằng sơn Levis, 1 nước lót, 2 nước phủ 

m2 39,674 

179 Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà không bả 

bằng sơn Levis, 1 nước lót, 2 nước phủ 

m2 49,518 

180 Quét vôi 1 nước trắng, 2 nước màu trong nhà m2 11,057 
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181 Quét vôi 1 nước trắng, 2 nước màu ngoài nhà m2 11,198 

182 Bả ventônit vào tường m2 130,346 

183 Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 

bóng 

bộ 188,716 

184 Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 1 

bóng 

bộ 132,422 

185 Lắp đặt đèn trần 1 bóng cả phụ kiên bộ 104,346 

186 Lắp đặt aptomat loại 3 pha, cường độ dòng điện 

<=50A 

cái 406,949 

187 Lắp đặt aptomat loại 3 pha, cường độ dòng điện 

<=10A 

cái 256,542 

188 Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn, 

đường kính ống <=26mm 

m 52,337 

189 Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn, 

đường kính ống <=26mm 

m 23,780 

190 Bể bi ô ga xây gạch 12 m3 bể 18,444,800 

191 Cổng sắt hộp 40x20 bịt tôn và thép 12x12 hàn 

cách nhau 20, 1m2=16kg đến 18kg 

tấn 41,734,000 

192 Cổng sắt hộp 40x20 bịt tôn và thép 20x10 hàn 

cách nhau 20 

m2 748,000 

193 Giếng nước đào, cuốn cống gạch đặc VXM 100 

sâu 8 đến 10m. Đường kính 1200 

cái 6,242,742 

194 Giếng nước đào, cuốn cống gạch đặc VXM 100 

sâu > 10m, đường kính 1200 

cái 7,795,997 

195 Giếng nước đào, cuốn cống gạch đặc VXM 100 

sâu <-6m Đường kính 1200 

cái 4,690,796 

196 Giếng nước đào, cuốn cống gạch đặc VXM 100 

sâu 6 đến 8m, đường kính 1200 

cái 5,466,120 

197 Giếng nước đào không cuốn cống gạch sâu <= 

10m đường kính 1200 ( Giếng đá ong) 

cái 4,934,710 

198 Giếng nước đào không cuốn cống gạch sâu > 10m cái 6,200,084 
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đường kính 1200 (Giếng đá ong) 

199 Giếng rộng 1,2m đặt cống Bê tông cốt thép sâu 

8m 

cái 32,791,000 

  Giếng Khoan lấy nước sinh hoạt     

200 Giếng khoan có máy bơm; đường kính D42; chiều 

sâu < 30 m 

cái 10,438,000 

201 Giếng khoan có máy bơm; đường kính D60; chiều 

sâu < 30 m 

cái 10,736,000 

202 Giếng khoan có máy bơm; đường kính D76; chiều 

sâu < 30 m 

cái 10,897,000 

203 Giếng khoan có máy bơm; đường kính D42; chiều 

sâu > 30 m 

cái 18,875,000 

204 Giếng khoan có máy bơm; đường kính D60; chiều 

sâu > 30 m 

cái 19,472,000 

205 Giếng khoan có máy bơm; đường kính D76; chiều 

sâu > 30 m 

cái 19,794,000 

206 Giếng khoan có máy bơm;  đường kính D100; 

chiều sâu <30m 

cái 17,110,280 

207 Giếng khoan có máy bơm; đường kính D100; 

chiều sâu >30m 

cái 23,310,309 

  
Giếng khoan lấy nước phục vụ sản xuất nông 

nghiệp     

  Bơm máy     

208 Giếng khoan có máy bơm; đường kính D42; chiều 

sâu < 30 m 

cái 3,056,320 

209 Giếng khoan có máy bơm; đường kính D60; chiều 

sâu < 30 m 

cái 3,194,880 

210 Giếng khoan có máy bơm; đường kính D76; chiều 

sâu < 30 m 

cái 3,358,460 

211 Giếng khoan có máy bơm; đường kính D42; chiều 

sâu > 30 m 

cái 3,406,060 
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212 Giếng khoan có máy bơm; đường kính D60; chiều 

sâu > 30 m 

cái 3,648,540 

213 Giếng khoan có máy bơm; đường kính D76; chiều 

sâu > 30 m 

cái 3,934,805 

  Bơm tay     

214 Giếng khoan có máy bơm; đường kính D42; chiều 

sâu < 30 m 

cái 1,306,320 

215 Giếng khoan có máy bơm; đường kính D60; chiều 

sâu < 30 m 

cái 1,444,880 

216 Giếng khoan có máy bơm; đường kính D76; chiều 

sâu < 30 m 

cái 1,608,460 

217 Giếng khoan có máy bơm; đường kính D42; chiều 

sâu > 30 m 

cái 1,656,060 

218 Giếng khoan có máy bơm; đường kính D60; chiều 

sâu > 30 m 

cái 1,898,540 

219 Giếng khoan có máy bơm; đường kính D76; chiều 

sâu > 30 m 

cái 2,184,805 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
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PHỤ LỤC SỐ VI 

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ ĐỐI VỚI RỪNG TRỒNG TẬP TRUNG  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:  18/2020/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình) 

                                                                                     Đơn vị tính: nghìn đồng/ha 

Loài cây 

1 năm 

tuổi 

2 năm 

tuổi 
3 năm tuổi 4 năm tuổi 

≥ 5 năm 

tuổi 

(ĐKT < 

3cm) 

(3≤ĐKT 

<10cm) 

(10≤ĐKT<15c

m) 

(15≤ĐKT<20c

m) 

(ĐKT≥ 

20cm 

Thông các 

loài 
24,638 39,134 51,241 24,900 15,000 

Bạch đàn 26,763 42,952 55,555 24,000 15,000 

Keo các loại 23,193 36,957 48,781 26,500 15,000 

Keo xen 

sấu/trám 
22,781 36,616 50,390 22,000 15,000 

Keo xen 

lát/de/giổi 
22,781 33,654 47,045 25,000 15,000 

Keo xen Lim 23,221 37,113 50,953 22,000 15,000 

Keo xen 

luồng/bương/t

re 

21,001 33,732 46,893 25,000 15,000 

      Chú thích: Đối với rừng tự nhiên, rừng trồng do nhà nước đầu tư 100% áp dụng 

theo khung giá do UBND tỉnh ban hành theo quy định tại Thông 32/2018/TT-

BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.. 

 

                                                          ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

–––––––– 

Số:   19/2020/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––––––                  

           Hòa  Bình, ngày   27  tháng  10  năm 2020  

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các Sở, Ban, ngành, 

đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

ban hành kèm theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND 

ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh  

––––––––––––––– 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

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

được sửa đổi, bổ sung năm 2019); 

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

2015; 

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật 

viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của 

Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh 

phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;  

Căn cứ Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17 

tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 

sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; 
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Căn cứ Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính 

phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2929/TTr-SNV ngày 21 

tháng 10 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ hàng năm đối với các Sở, Ban, Ngành, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 29/2019/QĐ-

UBND ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

1. Khoản 1, khoản 3 Điều 6 được sửa đổi như sau: 

“Điều 6. Cách chấm điểm 

1. Hoàn thành các nhiệm vụ quy định tại Điều 4 hoặc Điều 5 của Quy chế 

này, đạt 800 điểm.” 

3. Cách tính điểm cộng, điểm trừ chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điểm trừ của một nhiệm vụ chung không quá điểm hoàn thành của nhiệm vụ chung 

đó.” 

2. Điều 9 được sửa đổi như sau: 

“Điều 9. Xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Là những cơ quan, đơn vị đạt được tất cả những tiêu chí sau: 

1.1. Có tổng số điểm từ 950 điểm trở lên. 

1.2. Có thành tích xuất sắc, nổi bật; giải quyết hoặc tham mưu giải quyết hoàn 

thành các công việc được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, có vai trò 

quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
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1.3. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị không bị 

kỷ luật. 

1.4. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc quyền 

quản lý không bị kỷ luật ở mức cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc.  

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Là những cơ quan, đơn vị đạt được tất cả những tiêu chí sau: 

2.1. Đáp ứng được các tiêu chí quy định tại điểm 1.3, điểm 1.4 khoản 1 Điều 

này. 

2.2. Có tổng số điểm từ 850 điểm đến dưới 950 điểm. 

2.3. Giải quyết hoặc tham mưu giải quyết hoàn thành các công việc được giao 

đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. 

3. Hoàn thành nhiệm vụ 

Là những cơ quan, đơn vị có một trong những tiêu chí sau: 

3.1. Tổng số điểm từ 750 điểm đến dưới 850 điểm; 

3.2. Giải quyết hoặc tham mưu giải quyết hoàn thành các công việc được giao 

nhưng chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, để cấp trên phải đôn đốc, nhắc 

nhở bằng văn bản không quá 02 lần. 

3.3. Người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có 

hành vi vi phạm các quy định của đảng, nhà nước nhưng chưa đến mức xử lý kỷ 

luật. 

3.4. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc quyền 

quản lý bị kỷ luật ở mức cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc. 

3.5. Công chức, viên chức không giữ chức vụ quản lý vi phạm pháp luật bị 

Tòa án kết án phạt tù. 
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4. Không hoàn thành nhiệm vụ 

Là những cơ quan, đơn vị có một trong những tiêu chí sau: 

4.1. Tổng số điểm dưới 750 điểm. 

4.2. Giải quyết hoặc tham mưu giải quyết các công việc được giao không đảm 

bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, để cấp trên phải đôn đốc, nhắc nhở bằng văn bản 

từ 03 lần trở lên. 

4.3. Không thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, để xảy ra hậu quả, gây dư luận 

xấu, bức xúc trong xã hội; để cấp trên yêu cầu kiểm điểm hoặc gợi ý kiểm điểm. 

4.4. Tập thể lãnh đạo mất đoàn kết. 

4.5. Người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị bị kỷ 

luật. 

5. Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được sắp xếp theo thứ tự từ 

cao, đến thấp và chia làm 03 Khối: 

5.1. Khối các Sở, Ban, ngành. 

5.2. Khối các đơn vị sự nghiệp. 

5.3. Khối Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

6. Trường hợp các cơ quan, đơn vị có số điểm bằng nhau, cơ quan nào có số 

điểm của nhiệm vụ chung cao hơn thì cơ quan, đơn vị đó được xếp loại ở thứ tự 

cao hơn; nếu số điểm của nhiệm vụ chung cũng bằng nhau thì Hội đồng đánh giá 

tiến hành bỏ phiếu kín để xếp loại theo thứ tự từ cao đến thấp; nếu kết quả kiểm 

phiếu vẫn bằng nhau thì Chủ tịch Hội đồng đánh giá quyết định thứ tự xếp loại. 

7. Trường hợp các cơ quan, đơn vị đạt điểm hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao 

nhưng không đáp ứng được các tiêu chí để xếp loại hoàn thành nhiệm vụ ở mức đó 

hoặc có một trong những tiêu chí quy định ở mức xếp loại hoàn thành nhiệm vụ 
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thấp hơn, thì bị xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ ở mức thấp hơn. Chủ tịch 

Hội đồng đánh giá quyết định thứ tự xếp loại và số điểm tương ứng”. 

Điều 2. Bãi bỏ các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 29/2019/QĐ-

UBND ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế 

đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các Sở, Ban, 

ngành, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Điều 3. Giám đốc các Sở; Thủ trưởng Ban, Ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, 

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

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2020./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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PHỤ LỤC 1 

Cách tính điểm các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các Sở, Ban, ngành 

(Ban hành kèm theo Quyết định số     19/2020/QĐ-UBND ngày   27 tháng 10  năm 2020 của UBND tỉnh) 

Nhiệm vụ 

Điểm 

hoàn 

thành 

Tiêu chí, căn cứ tính điểm Điểm cộng Điểm trừ 

I. Nhiệm vụ trọng tâm (gồm 02 

nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ hoàn 

thành tính 150 điểm) 

300 

1. Những chỉ tiêu định lượng     

- Hoàn thành vượt kế hoạch 

0,5 điểm/01% 

vượt kế hoạch 

(không quá 05 

điểm/01 chỉ 

tiêu) 

  

- Hoàn thành từ 98% đến dưới 100% kế hoạch 

 

10% số điểm 

- Hoàn thành từ 95% đến dưới 98% kế hoạch 

 

20% số điểm 

- Hoàn thành từ 70% đến dưới 95% kế hoạch 

 

40% số điểm 

- Hoàn thành từ 50% đến dưới 70% kế hoạch 

 

80% số điểm 

- Hoàn thành dưới 50% kế hoạch 

 

Không chấm 

điểm 

2. Những chỉ tiêu định tính 
 

  

- Hoàn thành trước thời hạn 
3 điểm/01 

nhiệm vụ 
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- Hoàn thành trong năm nhưng không đúng thời hạn 
 

50% số điểm 

- Không hoàn thành trong năm 
 

Không chấm 

điểm 

II. Nhiệm vụ chung 500   

 

  

1. Chất lượng các dự thảo văn 

bản quy phạm pháp luật tham 

mưu, đề xuất với cấp có thẩm 

quyền ban hành. 

Các dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật tham mưu, đề xuất với 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành thuộc chức 

năng, nhiệm vụ được giao đảm 

bảo đúng quy định, có tính khả 

thi. 

100 

Tham mưu ban hành văn bản trái quy định phải bãi bỏ. 

 

Không chấm 

điểm cả 

nhiệm vụ 

này 

Văn bản tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành 

nhưng không đảm bảo quy trình hoặc thiếu tính khả thi.  

20 điểm/01 

văn bản (nếu 

lỗi do cơ 

quan thẩm 

định hoặc 

tổng hợp, 

trình phê 

duyệt thì trừ 

điểm của cơ 

quan đó) 

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

quản lý nhà nước.Chỉ đạo, điều 

hành thực hiện kịp thời, có hiệu 

quả nhiệm vụ quản lý nhà nước 

của ngành, lĩnh vực được giao; 

thực hiện tốt quy chế phối hợp, 

chế độ thông tin, báo cáo; không 

100 

Kết quả giải quyết các công việc được giao trong năm 

đánh giá (ngoài 02 nhiệm vụ trọng tâm đã được phê 

duyệt; theo Báo cáo của Tổ công tác của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh): 

 

 

- Không hoàn thành trong năm 

 

20 điểm/01 

nhiệm vụ 
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né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; 

không bị Ủy ban nhân dân, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

bình bằng văn bản. 

- Hoàn thành trong năm nhưng quá thời hạn 

 
 

+ Tổng số được giao dưới 100 nhiệm vụ 

 

20 điểm/01 

nhiệm vụ 

quá hạn 

+ Tổng số được giao từ 100 đến dưới 200 nhiệm vụ 

 

20 

điểm/01% 

nhiệm vụ 

quá hạn 

+ Tổng số được giao từ 200 đến dưới 900 nhiệm vụ 

 

Thêm 50 

nhiệm vụ thì 

giảm 01 

điểm 

trừ/01% 

nhiệm vụ 

quá hạn 

+ Tổng số được giao từ 900 nhiệm vụ trở lên 

 

05 

điểm/01% 

nhiệm vụ 

quá hạn 

+ Đối với những nhiệm vụ do thời hạn giao quá gấp 

hoặc do nguyên nhân khách quan không thể hoàn thành 

đúng thời hạn; nếu cơ quan, đơn vị đã có văn bản giải 

trình và được Tổ công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh xác nhận thì không trừ điểm 
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Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà 

nước (nếu có) đạt dưới 100% 

 

01 

điểm/01% 

không hoàn 

thành 

Chấp hành chế độ thông tin báo cáo với Ủy ban nhân 

dân tỉnh không đúng quy định 

 

Chậm thời 

hạn: 05 

điểm/01 báo 

cáo; Không 

có báo cáo: 

10 điểm/01 

báo cáo. 

Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

bình bằng văn bản 

 

15 điểm/01 

lần 

Ban hành văn bản trái quy định, bị đình chỉ, bãi bỏ bằng 

quyết định của cấp có thẩm quyền 

 

20 điểm/01 

văn bản 

3. Thực hiện các quy định của 

đảng, nhà nước về xây dựng cơ 

quan, đơn vị; các quy định về 

thanh tra, tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo. Tập thể 

lãnh đạo, cơ quan đoàn kết, dân 

chủ; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương 

hành chính. Ban hành và thực 

hiện có hiệu quả các Quy chế, 

Quy định trong hoạt động của cơ 

100 

Chưa ban hành đầy đủ Chương trình, kế hoạch công tác 

năm, Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ, Quy chế chi 

tiêu nội bộ và quản lý tài sản công; Chương trình, Kế 

hoạch phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí 

 

10 điểm/01 

văn bản 

Không thực hiện đúng quy định về công tác quản lý, 

quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm các 

chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương 

đương thuộc thẩm quyền quản lý 

 

30 điểm 
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quan; Chương trình, Kế hoạch 

công tác năm, thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí, phòng 

chống tham nhũng. Thực hiện 

đúng các quy định về công tác 

cán bộ thuộc quyền quản lý; cán 

bộ, công chức, viên chức, người 

lao động của cơ quan, đơn vị giữ 

gìn đoàn kết nội bộ, không vi 

phạm các quy định của đảng, nhà 

nước, không bị cơ quan có thẩm 

quyền Quyết định kỷ luật. Thực 

hiện đúng các quy định về văn 

thư, lưu trữ.Tổ chức tiếp công dân 

đúng quy định; giải quyết hoặc 

tham mưu cấp có thẩm quyền giải 

quyết dứt điểm các đơn, thư khiếu 

nại, tố cáo và thực hiện các kết 

luận, quyết định về giải quyết 

khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực 

pháp luật; chấp hành đầy đủ các 

quyết định, kết luận thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán của cơ quan 

có thẩm quyền.  

Không thực hiện đúng các quy định của Trung ương, 

của tỉnh về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy 

 

20 điểm 

Không thực hiện đạt chỉ tiêu tinh giản biên chế được 

giao 

 

20 điểm 

Không thực hiện đúng các quy định về văn thư, lưu trữ 

 

10 điểm 

Không tổ chức tiếp dân theo đúng quy định 

 

10 điểm 

Không giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật 

theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo 

 

10 điểm 

Có đơn thư khiếu nại, tố cáo (trừ đơn, thư nặc danh) 

được cấp có thẩm quyền giải quyết mà kết quả giải 

quyết đúng như nội dung đơn thư phản ánh 

 

10 điểm/01 

đơn thư 

Không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ các 

quyết định và kết kuận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán 

của cơ quan có thẩm quyền. 

 

10 điểm 
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4. Kết quả cải cách hành chính 

của cơ quan, đơn vị.Đẩy mạnh 

cải cách hành chính, phấn đấu 

nâng cao chỉ số cải cách hành 

chính trên các lĩnh vực, tiêu chí, 

tiêu chí thành phần được quy định 

trong Bộ chỉ số cải cách hành 

chính của tỉnh. 

200 

Căn cứ kết quả xác định chỉ số CCHC hàng năm để tính 

điểm hệ số 2 cho nhiệm vụ này (Ví dụ: Chỉ số CCHC 

năm 2015 của Sở A là 85%, thì điểm của nhiệm vụ này 

là 170 điểm) 

 

  

5. Các tiêu chí tính điểm cộng   

Có đề tài, dự án KHCN đã được Hội đồng khoa học cấp 

tỉnh trở lên công nhận, nghiệm thu (chỉ cộng điểm đối 

với cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện đề tài, 

dự án). 

05 điểm/01 đề 

tài, dự án 
  

Cơ quan, đơn vị có mô hình, điển hình tiên tiến được 

UBND tỉnh công nhận để nhân rộng 

05 điểm/01 mô 

hình, điển hình 
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PHỤ LỤC 2 

Cách tính điểm các tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm  

đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  19 /2020/QĐ-UBND ngày   27   tháng 10  năm 2020 của UBND tỉnh) 

 

Nhiệm vụ 

Điểm 

hoàn 

thành 

Tiêu chí, căn cứ tính điểm Điểm cộng Điểm trừ 

I. Chất lượng và kết quả thực 

hiện Kế hoạch công tác năm 
400 

1. Chất lượng Kế hoạch công tác năm     

Các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch công tác năm không 

rõ ràng, không xác định được kết quả hoặc sản phẩm 

công việc, thời gian hoàn thành và không phân công cơ 

quan, tổ chức có trách nhiệm triển khai   

Không chấm 

điểm đối với 

nhiệm vụ đó 

2. Những chỉ tiêu định lượng     

- Hoàn thành vượt kế hoạch 

0,5 

điểm/01% 

vượt kế 

hoạch 

(không quá 

05 điểm/01 

chỉ tiêu) 

  

- Hoàn thành từ 98% đến dưới 100% kế hoạch   10% số điểm 

- Hoàn thành từ 95% đến dưới 98% kế hoạch   20% số điểm 

- Hoàn thành từ 70% đến dưới 95% kế hoạch   40% số điểm 
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- Hoàn thành từ 50% đến dưới 70% kế hoạch   80% số điểm 

- Hoàn thành dưới 50% kế hoạch 
  

Không chấm 

điểm 

3. Những chỉ tiêu định tính     

- Hoàn thành trước thời hạn 
03 điểm/01 

nhiệm vụ 
  

- Hoàn thành trong năm nhưng không đúng thời hạn   50% số điểm 

- Không hoàn thành trong năm   
Không chấm 

điểm 

II. Nhiệm vụ chung 400       

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

phục vụ quản lý nhà nước hoặc 

cung cấp sản phẩm, dịch vụ công. 
Chỉ đạo, điều hành thực hiện kịp 

thời, có hiệu quả các nhiệm vụ 

phục vụ quản lý nhà nước hoặc 

cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 

của ngành, lĩnh vực được giao; 

thực hiện tốt quy chế phối hợp, chế 

độ thông tin, báo cáo; không né 

tránh, đùn đẩy trách nhiệm; không 

bị Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê bình bằng 

150 

Kết quả giải quyết các công việc được giao trong năm 

đánh giá (theo Báo cáo của Tổ công tác của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh):   

  

- Không hoàn thành trong năm 
  

20 điểm/01 

nhiệm vụ 

- Hoàn thành trong năm nhưng quá thời hạn     

+ Tổng số được giao dưới 100 nhiệm vụ 

  

20 điểm/01 

nhiệm vụ quá 

hạn 

+ Tổng số được giao từ 100 đến dưới 200 nhiệm vụ   
20 điểm/01% 

nhiệm vụ quá 
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văn bản. hạn 

+ Tổng số được giao từ 200 đến dưới 900 nhiệm vụ 

  

Thêm 50 

nhiệm vụ thì 

giảm 01 điểm 

trừ/01% 

nhiệm vụ quá 

hạn 

+ Tổng số được giao từ 900 nhiệm vụ trở lên 

  

05 điểm/01% 

nhiệm vụ quá 

hạn 

+ Đối với những nhiệm vụ do thời hạn giao quá gấp hoặc 

do nguyên nhân khách quan không thể hoàn thành đúng 

thời hạn; nếu cơ quan, đơn vị đã có văn bản giải trình và 

được Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh xác nhận thì 

không trừ điểm   

  

Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà 

nước (nếu có) đạt dưới 100% 
  

01 điểm/01% 

không hoàn 

thành 

Chấp hành chế độ thông tin báo cáo với Ủy ban nhân dân 

tỉnh không đúng quy định 

  

Chậm thời 

hạn: 05 

điểm/01 báo 

cáo; Không 

có báo cáo: 10 

điểm/01 báo 

cáo. 
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Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

bình bằng văn bản   

15 điểm/01 

lần 

Ban hành văn bản trái quy định, bị đình chỉ, bãi bỏ bằng 

quyết định của cấp có thẩm quyền   

20 điểm/01 

văn bản 

2. Thực hiện các quy định của 

đảng, nhà nước về xây dựng cơ 

quan, đơn vị; các quy định về 

tiếp công dân, tiếp nhận phản 

ánh, kiến nghị, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo.Tập thể lãnh đạo, cơ 

quan đoàn kết, dân chủ; giữ gìn kỷ 

luật, kỷ cương hành chính. Ban 

hành và thực hiện có hiệu quả các 

Quy chế, Quy định trong hoạt động 

của cơ quan, đơn vị; Chương trình, 

Kế hoạch công tác năm, thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí, phòng 

chống tham nhũng. Cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động 

của cơ quan, đơn vị giữ gìn đoàn 

kết nội bộ, không vi phạm các quy 

định của đảng, nhà nước, không bị 

cơ quan có thẩm quyền Quyết định 

kỷ luật. Thực hiện đúng các quy 

định về văn thư, lưu trữ.Tổ chức 

150 

Chưa ban hành đầy đủ Chương trình, kế hoạch công tác 

năm, Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ, Quy chế chi 

tiêu nội bộ và quản lý tài sản công; Chương trình, Kế 

hoạch phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí   

10 điểm/01 

văn bản 

Chưa ban hành hoặc ban hành nhưng không thực hiện 

quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với 

các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc  
  

20 điểm 

Không tổ chức tiếp dân theo đúng quy định 
  

10 điểm 

Không thực hiện đúng các quy định về văn thư, lưu trữ 
  

10 điểm 

Không giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật theo 

thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo 
  

10 điểm 
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tiếp công dân theo quy định; giải 

quyết hoặc tham mưu cấp có thẩm 

quyền giải quyết dứt điểm các đơn, 

thư khiếu nại, tố cáo và thực hiện 

các kết luận, quyết định về giải 

quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu 

lực pháp luật; chấp hành đầy đủ các 

quyết định, kết luận thanh tra, kiểm 

tra, kiểm toán của cơ quan có thẩm 

quyền. 

Có đơn thư khiếu nại, tố cáo (trừ nặc danh) được cấp có 

thẩm quyền giải quyết mà kết quả giải quyết đúng như 

nội dung đơn thư phản ánh   

10 điểm/01 

đơn thư 

Không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ các 

quyết định và kết kuận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của 

cơ quan có thẩm quyền. 

  

10 điểm 

3. Kết quả cải cách hành chính 

của đơn vịĐánh giá việc chấp hành 

một số quy định về cải cách tổ chức 

bộ máy; xây dựng và nâng cao chất 

lượng đội ngũ công chức, viên 

chức; cải cách tài chính công và 

hiện đại hóa hành chính. 

100 

Không chấp hành hoặc chấp hành không kịp thời các quy 

định của Trung ương và của tỉnh trong việc kiện toàn, sắp 

xếp tổ chức bộ máy   

20 điểm 

Chưa quy định đầy đủ hoặc chưa kịp thời sửa đổi, bổ 

sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối các phòng 

chuyên môn, đơn vị trực thuộc của đơn vị   

20 điểm 

Thực hiện tinh giản biên chế không đạt chỉ tiêu cấp trên 

giao (nếu có)   
20 điểm 

Bố trí sử dụng cán bộ, công chức, viên chức không theo 

đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt   
20 điểm 

Không thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời chế độ, chính 

sách đối với cán bộ, công chức của đơn vị    
20 điểm 

Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng được giao không 

đúng quy định hoặc chậm thời hạn   
10 điểm 
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Không tham gia hoặc có công chức, viên chức tham gia 

nhưng không đảm bảo số lượng và thời gian của khóa 

đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan có thẩm quyền tổ chức   

10 điểm/01 

trường hợp 

Thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên 

chức không đúng quy định   
20 điểm 

Không thực hiện đúng quy định về công tác quản lý, quy 

hoạch, đào tạo bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm các chức 

danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương 

thuộc thẩm quyền quản lý   

30 điểm 

Vi phạm các quy định về quản lý ngân sách, tài sản công   30 điểm 

Thực hiện chế độ báo cáo thực hiện cơ chế tự chủ (nếu 

có) không đúng quy định   
10 điểm 

Trang thông tin điện tử của ngành không thường xuyên 

cập nhật các văn bản chỉ đạo, điều hành và các hoạt động   
20 điểm 

Thực hiện quy trình xử lý văn bản đi, văn bản đến trên hệ 

thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc của 

tỉnh không đúng quy định   

20 điểm 
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PHỤ LỤC 3 

Cách tính điểm các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm  

đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

(Ban hành kèm theo Quyết định số    19 /2020/QĐ-UBND ngày  27  tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh) 

Nhiệm vụ 

Điểm 

hoàn 

thành 

Tiêu chí, căn cứ tính điểm Điểm cộng Điểm trừ 

I. Nhiệm vụ trọng tâm (gồm 02 

nhiệm vụ, nhiệm vụ thứ nhất 

hoàn thành tính 300 điểm; nhiệm 

vụ thứ hai hoàn thành tính 100 

điểm) 

400 

1. Những chỉ tiêu định lượng     

- Hoàn thành vượt kế hoạch 

0,5 điểm/01% vượt 

kế hoạch (Nhóm A: 

Không quá 05 

điểm/01 chỉ tiêu; 

Nhóm B: Không 

quá 02 điểm/01 chỉ 

tiêu)(*) 

  

- Hoàn thành từ 98% đến dưới 100% kế hoạch 
  

10% số 

điểm 

- Hoàn thành từ 95% đến dưới 98% kế hoạch 
  

20% số 

điểm 

- Hoàn thành từ 70% đến dưới 95% kế hoạch 
  

40% số 

điểm 
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- Hoàn thành từ 50% đến dưới 70% kế hoạch 
  

80% số 

điểm 

- Hoàn thành dưới 50% kế hoạch 
  

Không 

chấm điểm 

2. Những chỉ tiêu định tính     

- Hoàn thành trước thời hạn 
03 điểm/01 nhiệm 

vụ 
  

- Hoàn thành trong năm nhưng không đúng thời 

hạn 
  

50% số 

điểm 

- Không hoàn thành trong năm   
Không 

chấm điểm 

II. Nhiệm vụ chung 400 
    

  

1. Kết quả chỉ đạo, điều hành 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 

nước trên địa bàn. 
Chấp hành nghiêm chỉnh, kịp thời 

và sáng tạo trong tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt 

quy chế phối hợp; không né tránh, 

đùn đẩy trách nhiệm; không bị Ủy 

ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê bình bằng văn 

bản. Thường xuyên kiểm tra, xử lý 

100 

Kết quả giải quyết các công việc được giao 

trong năm đánh giá (ngoài 02 nhiệm vụ trọng 

tâm đã được phê duyệt; theo Báo cáo của Tổ 

công tác của Chủ tịch UBND tỉnh):   

  

- Không hoàn thành trong năm 
  

20 điểm/01 

nhiệm vụ 

- Hoàn thành trong năm nhưng quá thời hạn     

+ Tổng số được giao dưới 100 nhiệm vụ   
20 điểm/01 

nhiệm vụ 
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nghiêm và dứt điểm đối với các cơ 

sở gây ô nhiễm môi trường, mất vệ 

sinh an toàn thực phẩm; kịp thời xử 

lý, khoanh vùng điểm dịch bệnh 

không để lây lan. 

quá hạn 

+ Tổng số được giao từ 100 đến dưới 200 nhiệm 

vụ 

  

20 

điểm/01% 

nhiệm vụ 

quá hạn 

+ Tổng số được giao từ 200 đến dưới 900 nhiệm 

vụ 

  

Thêm 50 

nhiệm vụ 

thì giảm 01 

điểm 

trừ/01% 

nhiệm vụ 

quá hạn 

+ Tổng số được giao từ 900 nhiệm vụ trở lên 

  

05 

điểm/01% 

nhiệm vụ 

quá hạn 

+ Đối với những nhiệm vụ do thời hạn giao quá 

gấp hoặc do nguyên nhân khách quan không thể 

hoàn thành đúng thời hạn; nếu cơ quan, đơn vị 

đã có văn bản giải trình và được Tổ công tác của 

Chủ tịch UBND tỉnh xác nhận thì không trừ 

điểm   

  

Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân 

sách nhà nước đạt dưới 100% 

  

01 

điểm/01% 

không hoàn 

thành 
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Chấp hành chế độ thông tin báo cáo với Ủy ban 

nhân dân tỉnh không đúng quy định 

  

Chậm thời 

hạn: 05 

điểm/01 

báo cáo; 

Không có 

báo cáo: 10 

điểm/01 

báo cáo. 

Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh phê bình 

bằng văn bản   

15 điểm/01 

lần 

Ban hành văn bản trái quy định, bị đình chỉ, bãi 

bỏ bằng quyết định của cấp có thẩm quyền   

20 điểm/01 

văn bản 

Không kiểm tra, xử lý nghiêm và dứt điểm đối 

với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây 

ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh an toàn thực 

phẩm   

15 điểm/01 

vụ việc 

Không kiểm soát, xử lý, khoanh vùng để dịch 

bệnh bùng phát, lây lan trên địa bàn   

15 điểm/01 

vụ việc 

2. Thực hiện các quy định của 

đảng, nhà nước về xây dựng cơ 

quan, đơn vị; các quy định về 

thanh tra, tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo.Tập thể 

100 

Chưa ban hành đầy đủ Chương trình, kế hoạch 

công tác năm, Quy chế làm việc, Quy chế dân 

chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản 

công; Chương trình, Kế hoạch phòng chống 

tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí   

10 điểm/01 

văn bản 
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lãnh đạo, cơ quan đoàn kết, dân 

chủ; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành 

chính. Ban hành và thực hiện có 

hiệu quả các Quy chế, Quy định 

trong hoạt động của cơ quan; 

Chương trình, Kế hoạch công tác 

năm, thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí, phòng chống tham nhũng. 

Thực hiện đúng các quy định về 

công tác cán bộ thuộc quyền quản 

lý; cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động của cơ quan, đơn vị 

giữ gìn đoàn kết nội bộ, không vi 

phạm các quy định của đảng, nhà 

nước, không bị cơ quan có thẩm 

quyền Quyết định kỷ luật. Thực 

hiện đúng các quy định về văn thư, 

lưu trữ.Tổ chức tiếp công dân đúng 

quy định; giải quyết hoặc tham 

mưu cấp có thẩm quyền giải quyết 

dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố 

cáo và thực hiện các kết luận, quyết 

định về giải quyết khiếu nại, tố cáo 

đã có hiệu lực pháp luật; chấp hành 

đầy đủ các quyết định, kết luận 

thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của 

Không thực hiện đúng quy định về công tác 

quản lý, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, đề bạt, 

bổ nhiệm các chức danh Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng và tương đương thuộc thẩm 

quyền quản lý   

30 điểm 

Không thực hiện đúng các quy định của Trung 

ương, của tỉnh về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ 

máy   

20 điểm 

Không thực hiện đạt chỉ tiêu tinh giản biên chế 

được giao   
20 điểm 

Không thực hiện đúng các quy định về văn thư, 

lưu trữ   
10 điểm 

Không tổ chức tiếp dân theo đúng quy định   10 điểm 

Không giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp 

luật theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết đối với đơn thư khiếu nại, 

tố cáo   

10 điểm 

Có đơn thư khiếu nại, tố cáo (trừ đơn, thư nặc 

danh) được cấp có thẩm quyền giải quyết mà kết 

quả giải quyết đúng như nội dung đơn thư phản 

ánh   

10 điểm/01 

đơn thư 
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cơ quan có thẩm quyền. Không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ 

các quyết định và kết kuận thanh tra, kiểm tra, 

kiểm toán của cơ quan có thẩm quyền.   

10 điểm 

3. Kết quả cải cách hành chính 

của đơn vị.Đẩy mạnh cải cách 

hành chính, phấn đấu nâng cao chỉ 

số cải cách hành chính trên các lĩnh 

vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần 

được quy định trong Bộ chỉ số cải 

cách hành chính của tỉnh. 

200 

Căn cứ kết quả xác định chỉ số CCHC hàng năm 

để tính điểm hệ số 2 cho nhiệm vụ này (Ví dụ: 

Chỉ số CCHC năm 2015 của huyện A là 88%, 

thì điểm của nhiệm vụ này là 176 điểm) 

  

  

4. Các tiêu chí tính điểm cộng   

Có đề tài, dự án KHCN đã được Hội đồng khoa 

học cấp tỉnh trở lên công nhận, nghiệm thu (chỉ 

cộng điểm đối với đơn vị được giao chủ trì thực 

hiện đề tài, dự án). 

05 điểm/01 đề tài, 

dự án 
  

Địa phương có mô hình, điển hình tiên tiến được 

UBND tỉnh công nhận để nhân rộng 

05 điểm/01 mô hình, 

điển hình 
  

Chú thích (*):  

- Nhóm A: Các chỉ tiêu: Tổng thu ngân sách trên địa bàn; Tỷ lệ hộ nghèo; Các tiêu chí về nông thôn mới. 

- Nhóm B: Các chỉ tiêu còn lại. 
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PHẦN II: VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

–––––––––– 

Số:   2373/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––– 

Hòa Bình, ngày   05  tháng 10 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hòa giải thương mại và Trọng tài thương mại 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp 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; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-

CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

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

Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính 

bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trọng tài thương mại; Quyết định số 1956/QĐ-BTP 

ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính 

được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hòa giải thương mại 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của  Bộ Tư pháp 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1110/TTr-STP 

ngày 28/9/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

được chuẩn hóa trong lĩnh vực Trọng tài thương mại (06 thủ tục); lĩnh vực Hòa 

giải thương mại (09 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh 

Hòa Bình. 

Điều 2. Bãi bỏ 16 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trọng tài thương mại 

công bố tại Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 17/01/2017; 03 thủ tục hành 

chính lĩnh vực Trọng tài thương mại công bố tại Quyết định số 914/QĐ-UBND 

ngày 08/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh; 13 thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

Hòa giải thương mại công bố tại Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 

12/7/2018 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 Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ 

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

“dichvucong.hoabinh.gov.vn; Trang Thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh tại địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn). 

Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện 

tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 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 thủ tục hành chính tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình 

nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết. 

Thời gian trước ngày 15/10/2020. 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
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 + Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên 

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

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

đơn vị và niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh theo quy định. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư 

pháp, Thông tin và Truyền thông, 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 TTHC ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI, HÒA GIẢI THƯƠNG 

MẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH 

(Kèm theo Quyết định số    2373/QĐ-UBND ngày   05  /  10  /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––––––– 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

A. DANH MỤC TTHC ĐƯỢC CHUẨN HÓA  

STT 
Tên TTHC/Mã 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi 

A Lĩnh vực Trọng tài thương mại   

1 

Đăng ký hoạt động 

của Trung tâm trọng 

tài sau khi được Bộ 

Tư pháp cấp Giấy  

phép thành lập; đăng 

ký hoạt động Trung 

tâm trọng tài khi thay 

đổi địa điểm đặt trụ 

sở sang tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung 

ương khác 

Trong thời hạn 

15 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình. 

1.500.000 

đồng/hồ sơ 

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 

54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Trọng tài thương mại. 

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 

của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ 

chức và hoạt động trọng tài thương mại. 

- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018 

của Chính phú sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Trọng tài thương mại. 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 

của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện 
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hành nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng tài 

thương mại. 

- Quyết định số 1955/QĐ-BTP, ngày 18/9/2020 

của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính 

được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm phạm vi 

chức năng quản lý của  Bộ Tư pháp 

2 

Đăng ký hoạt động 

của Chi nhánh Trung 

tâm trọng tài; đăng 

ký hoạt động của Chi 

nhánh Trung tâm 

trọng tài khi thay đổi 

địa điểm đặt trụ sở 

sang tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung 

ương khác 

Trong thời hạn 

10 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình. 

1.000.000 

đồng/hồ sơ 

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 

54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Trọng tài thương mại. 

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 

của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ 

chức và hoạt động trọng tài thương mại. 

- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018 

của Chính phú sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Trọng tài thương mại. 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 

của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện 

hành nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng tài 

thương mại. 

- Quyết định số 1955/QĐ-BTP, ngày 18/9/2020 

của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính 

được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm phạm vi 

chức năng quản lý của  Bộ Tư pháp 
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3 

Thay đổi nội dung 

Giấy đăng ký hoạt 

động của Trung tâm 

trọng tài; thay đổi 

nội dung Giấy đăng 

ký hoạt động của Chi 

nhánh Tổ chức trọng 

tài nước ngoài tại 

Việt Nam 

Trong thời hạn 

15 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình. 

- 500.000 

đ/hồ sơ đối 

với thay đổi 

nội dung 

Giấy đăng ký 

hoạt động của 

Trung tâm 

trọng tài; 

- 

3.000.000đ/h

ồ sơ đối với 

thay đổi nọi 

dung Giấy 

đăng ký hoạt 

động của Chi 

nhánh của 

Trung tâm 

trọng tài nước 

ngoài tại Việt 

Nam 

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 

54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Trọng tài thương mại. 

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 

của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ 

chức và hoạt động trọng tài thương mại. 

- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018 

của Chính phú sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Trọng tài thương mại. 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 

của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện 

hành nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng tài 

thương mại. 

- Quyết định số 1955/QĐ-BTP, ngày 18/9/2020 

của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính 

được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm phạm vi 

chức năng quản lý của  Bộ Tư pháp. 

4 

Thay đổi nội dung 

Giấy đăng ký hoạt 

động của Chi nhánh 

Trung tâm trọng tài 

khi thay đổi Trưởng 

chi nhánh, địa điểm 

đặt trụ sở của chi 

Trong thời hạn 

07 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình. 

500.000 

đồng/hồ sơ 

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 

54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Trọng tài thương mại. 

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 

của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ 
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nhánh trong phạm vi 

tỉnh, thành phố trực 

thuốc trung ương 

chức và hoạt động trọng tài thương mại. 

- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018 

của Chính phú sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Trọng tài thương mại. 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 

của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện 

hành nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng tài 

thương mại. 

- Quyết định số 1955/QĐ-BTP, ngày 18/9/2020 

của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính 

được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm phạm vi 

chức năng quản lý của  Bộ Tư pháp 

5 

Đăng ký hoạt động 

Chi nhánh của Tổ 

chức trọng tài nước 

ngoài tại Việt Nam 

sau khi được Bộ Tư 

pháp cấp Giấy phép 

thành lập; đăng ký 

hoạt động Chi nhánh 

của Tổ chức trọng tài 

nước ngoài tại Việt 

nam trong trường 

hợp chuyển địa điểm 

trụ sở sang tỉnh, 

thành phố trực thuộc 

Trong thời hạn 

10 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đầy đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình. 

5.000.000 

đồng/hồ sơ 

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 

54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Trọng tài thương mại. 

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 

của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ 

chức và hoạt động trọng tài thương mại. 

- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018 

của Chính phú sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Trọng tài thương mại. 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 
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trung ương khác của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện 

hành nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng tài 

thương mại. 

- Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-BTP, ngày 

18/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục 

hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm 

phạm vi chức năng quản lý của  Bộ Tư pháp 

6 

Cấp lại Giấy đăng ký 

hoạt động của Trung 

tâm trọng tài, Chi 

nhánh Trung tâm 

trọng tài, Chi nhánh 

của tổ chức trong tài 

nước ngoài tại Việt 

Nam 

1.001248.000.00.00.

H28 

 

Trong thời hạn 

05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình. 

- 1.500.000 

đ/hồ sơ đối 

với đăng ký 

hoạt động của 

Trung tâm 

trọng tài; 

- 1.000.000 

đ/hồ sơ đối 

với Giấy 

đăng ký hoạt 

động của chi 

nhánh Trung 

tâm trọng tài; 

- 5.000.000 

đ/hồ sơ đối 

với Giấy 

đăng ký hoạt 

động của chi 

nhánh của tổ 

chức trọng tài 

nước ngoài 

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 

54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Trọng tài thương mại. 

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 

của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ 

chức và hoạt động trọng tài thương mại. 

- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018 

của Chính phú sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Trọng tài thương mại. 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 

của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện 

hành nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng tài 

thương mại. 

- Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-BTP, ngày 

18/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục 

hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
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tại Việt Nam bãi bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc 

thẩm phạm vi chức năng quản lý của  Bộ Tư pháp 

B Lĩnh vực Hòa giải thương mại   

1 

Đăng ký làm hòa giải 

viên thương mại vụ 

việc 

Trong thời 

hạn 7 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình. 

Không 

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 

của Chính phủ về hòa giải thương mại. 

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn 

sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động 

hòa giải thương mại. 

- Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-BTP, ngày 

18/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục 

hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm 

phạm vi chức năng quản lý của  Bộ Tư pháp  

2 

Đăng ký hoạt động của 

Trung tâm hòa giải 

thương mại sau khi 

được Bộ Tư pháp cấp 

Giấy phép thành lập; 

đăng ký hoạt động 

Trung tâm hòa giải 

thương mại khi thay đổi 

địa chỉ trụ sở của Trung 

tâm hòa giải thương 

mại từ tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

này sang tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương khác 

 

Trong thời 

hạn 15 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình. 

Không 

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 

của Chính phủ về hòa giải thương mại. 

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn 

sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động 

hòa giải thương mại. 

- Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-BTP, ngày 

18/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục 

hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm 

phạm vi chức năng quản lý của  Bộ Tư pháp 
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3 

Thay đổi tên gọi trong 

Giấy đăng ký hoạt động 

của Trung tâm hòa giải 

thương mại 

2.002047.000.00.00.H2

8 

 

Trong thời 

hạn 7 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình. 

Không 

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 

của Chính phủ về hòa giải thương mại. 

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn 

sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động 

hòa giải thương mại. 

- Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-BTP, ngày 

18/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục 

hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm 

phạm vi chức năng quản lý của  Bộ Tư pháp 

4 

Đăng ký hoạt động của 

Chi nhánh trung tâm 

hòa giải thương mại 

2.001716.000.00.00.H2

8 

 

Trong thời 

hạn 10 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình. 

Không 

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 

của Chính phủ về hòa giải thương mại. 

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn 

sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động 

hòa giải thương mại. 

- Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-BTP, ngày 

18/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục 

hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm 

phạm vi chức năng quản lý của  Bộ Tư pháp 

5 

Cấp lại Giấy đăng ký 

hoạt động Trung tâm 

hòa giải thương mại, 

chi nhánh Trung tâm 

hòa giải thương mại, 

Giấy đăng ký hoạt động 

của chi nhánh tổ chức 

hòa giải thương mại 

Trong thời 

hạn 5 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình. 

Không 

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 

của Chính phủ về hòa giải thương mại. 

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn 

sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động 

hòa giải thương mại. 

- Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-BTP, ngày 

18/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục 
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nước ngoài tại Viêt 

Nam 

hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm 

phạm vi chức năng quản lý của  Bộ Tư pháp 

6 

Chấm dứt hoạt động 

Trung tâm hòa giải 

thương mại trong 

trường hợp Trung tâm 

hòa giải thương mại tự 

chấm dứt hoạt động 

2.000515.000.00.00.H2

8 

 

Trong thời 

hạn 5 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình. 

Không 

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 

của Chính phủ về hòa giải thương mại. 

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn 

sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động 

hòa giải thương mại. 

- Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-BTP, ngày 

18/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục 

hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm 

phạm vi chức năng quản lý của  Bộ Tư pháp 

7 

Đăng ký hoạt động của 

chi nhánh tổ chức hòa 

giải thương mại nước 

ngoài tại Việt Nam sau 

khi được Bộ Tư pháp 

cấp Giấy phép thành 

lập; đăng ký hoạt động 

của chi nhánh tổ chức 

hòa giải thương mại 

nước ngoài tại Việt 

nam khi thay đổi địa 

chỉ trụ sở từ tỉnh, thành 

phố trực thuốc Trung 

ương này sang tỉnh, 

thành phố trực thuốc 

Trung ương khác 

Trong thời 

hạn 10 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình. 

Không 

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 

của Chính phủ về hòa giải thương mại. 

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn 

sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động 

hòa giải thương mại. 

- Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-BTP, ngày 

18/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục 

hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm 

phạm vi chức năng quản lý của  Bộ Tư pháp 
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8 

Thay đổi tên gọi, 

Trưởng chi nhánh trong 

Giấy đăng ký hoạt động 

của chi nhánh của tổ 

chức hòa giải thương 

mại nước ngoài tại Việt 

Nam 

Trong thời 

hạn 7 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình. 

Không 

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 

của Chính phủ về hòa giải thương mại. 

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn 

sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động 

hòa giải thương mại. 

- Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-BTP, ngày 

18/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục 

hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm 

phạm vi chức năng quản lý của  Bộ Tư pháp 

9 

Chấm dứt hoạt động 

của chi nhánh, văn 

phòng đại diện của tổ 

chức hòa giải thương 

mại nước ngoài tại Việt 

Nam trong trường hợp 

chi nhánh, văn phòng 

đại diện chấm dứt hoạt 

động theo quyết định 

của tổ chức hòa giải 

thương mại nước ngoài 

hoặc tổ chức hòa giải 

thương mại nước ngoài 

thành lập chi nhánh, 

văn phòng đại diện tại 

Việt Nam chấm dứt 

hoạt động nước ngoài 

Trong thời 

hạn 7 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình. 

Không 

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 

của Chính phủ về hòa giải thương mại. 

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn 

sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động 

hòa giải thương mại. 

- Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-BTP, ngày 

18/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục 

hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm 

phạm vi chức năng quản lý của  Bộ Tư pháp 
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B. DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ  

STT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 

Cơ quan 

thực hiện 

 

I Lĩnh vực Trọng tài thương mại  

1 1.001511. 000.00.00.H28 Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài Sở Tư pháp 

2 2.001020. 000.00.00.H28 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài Sở Tư pháp 

3 1.002242. 000.00.00.H28 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài Sở Tư pháp 

4 1.002213. 000.00.00.H28 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài Sở Tư pháp 

5 

 
1.002199. 000.00.00.H28 

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài 
Sở Tư pháp 

6 2.000951. 000.00.00.H28 
Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động 

của Chi nhánh Trung tâm trọng tài 
Sở Tư pháp 

7 1.002164. 000.00.00.H28 Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài Sở Tư pháp 

8 1.002891. 000.00.00.H28 Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3230
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3188
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9 2.000544. 000.00.00.H28 
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước 

ngoài tại Việt Nam 
Sở Tư pháp 

10 1.002132. 000.00.00.H28 
Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại 

Việt Nam 
Sở Tư pháp 

11 1.002102. 000.00.00.H28 
Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước 

ngoài tại Việt Nam 
Sở Tư pháp 

12 1.002709. 000.00.00.H28 

Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn 

phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương 

Sở Tư pháp 

13 1.002703. 000.00.00.H28 
Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng 

tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác 
Sở Tư pháp 

14 1.002050. 000.00.00.H28 
Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước 

ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác 
Sở Tư pháp 

15 2.000586. 000.00.00.H28 
Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh trung 

tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác 
Sở Tư pháp 

16 1.002026. 000.00.00.H28 Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng Sở Tư pháp 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3862
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3854
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2926
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tài tại nước ngoài 

17 1.002009. 000.00.00.H28 Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài Sở Tư pháp 

18 1.001891. 000.00.00.H28 
Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của 

Trung tâm trọng tài  
Sở Tư pháp 

19 1.001819. 000.00.00.H28 Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên Sở Tư pháp 

II Lĩnh vực Hòa giải thương mại  

1 

 
2.002048.000.00.00.H28 

Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương 

mại vụ việc của Sở Tư pháp 
Sở Tư pháp 

2 1.005147. 000.00.00.H28 
Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác 
Sở Tư pháp 

3 1.005148. 000.00.00.H28 Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại Sở Tư pháp 

4 2.000532. 000.00.00.H28 
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hoà giải thương mại/chi nhánh Trung 

tâm hoà giải thương mại 
Sở Tư pháp 

5 2.000445. 000.00.00.H28 
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước 

ngoài tại Việt Nam 
Sở Tư pháp 
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6 2.000491. 000.00.00.H28 
Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt 

Nam 
Sở Tư pháp 

7 2.000405. 000.00.00.H28 

Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại 

Việt Nam từ từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương khác 

Sở Tư pháp 

8 2.000394. 000.00.00.H28 
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại 

Việt Nam 
Sở Tư pháp 

9 2.000425. 000.00.00.H28 
Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh 

của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam 
Sở Tư pháp 

10 1.005149. 000.00.00.H28 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc Sở Tư pháp 

11  Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại Sở Tư pháp 

12  Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại Sở Tư pháp 

13  Tự chấm dứt hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại  Sở Tư pháp 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1228
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1319
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Phần II 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

–––––––––  

A. LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI 

1. Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp 

cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi 

địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác  

Trình tự thực hiện:  

- Trung tâm trọng tài hoàn thiện hồ sơ gửi cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở Trung 

tâm trọng tài qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm 

trọng tài. 

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

Thành phần hồ sơ:  

- Đơn đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài (Mẫu số 04/TP-TTTM);  

- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài; trong 

trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu; 

- Bản sao có chứng thực Điều lệ Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp 

bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ. 
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Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.  

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm trọng tài. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài 

(Mẫu số 04/TP-TTTM).  

Phí thẩm định: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng). 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của Trung 

tâm trọng tài. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm trọng tài đã 

được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 

12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại; 

- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018  của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại; 

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành 

một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại; 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiểu chuẩn, điều kiện hành nghề 

trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại./. 
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Mẫu số 04/TP-TTTM  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc  

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

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM TRỌNG TÀI 

Kính gửi: Sở Tư pháp1……………… 

Tên Trung tâm trọng tài: ………………………………………………………… 

Giấy phép thành lập số: ………………………………………………………… 

Do Bộ Tư pháp cấp ngày……… tháng……… năm.... tại ……………………… 

Đề nghị đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài với nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên Trung tâm trọng tài: ……………………………………………………… 

Tên viết tắt: ……………………………………………………………………… 

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có): ………………………………………… 

2. Trụ sở: 

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

Điện thoại:…………………… Fax:……………………… Email: ……………. 

Website (nếu có):………………………………………………………………… 

3. Người đại diện theo pháp luật: 

Họ và tên: ……………………………………………Giới tính:………………… 

Chức vụ: ………………………………………………………………………… 
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Ngày sinh:……………….Điện thoại:………………….. Email:……………….. 

Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu:………….do ...........................cấp ngày ….... 

4. Lĩnh vực hoạt động:………………………………………………………….. 

Chúng tôi xin cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm 

về các nội dung khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động; chúng tôi cam đoan hoạt động 

đúng theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Trung 

tâm. 

Tài liệu gửi kèm bao gồm: 

1 ………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm 

Người đại diện theo pháp luật của  

Trung tâm trọng tài 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

1 Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính Trung tâm 

trọng tài. 
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2. Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt 

động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác 

Trình tự thực hiện:  

- Trung tâm trọng tài hoàn thiện hồ sơ gửi cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở Chi 

nhánh của Trung tâm trọng tài; 

- Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi 

nhánh của Trung tâm trọng tài trong thời gian pháp luật quy định. 

Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện. 

Thành phần hồ sơ:   

- Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Tổ 

chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 05/TP-TTTM); 

- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài; trong 

trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu; 

- Bản chính Quyết định thành lập Chi nhánh của Trung tâm trọng tài; 

- Bản chính Quyết định của Trung tâm trọng tài về việc cử Trưởng Chi nhánh. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm trọng tài. 
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Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung 

tâm trọng tài/Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 05/TP-

TTTM). 

Phí thẩm định: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).  

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động cho Chi 

nhánh của Trung tâm trọng tài. 

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

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 

12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại; 

- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018  của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại; 

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành 

một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại; 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiểu chuẩn, điều kiện hành nghề 

trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại. 
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Mẫu số 05/TP-TTTM  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc  

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

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG  

CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH TỒ CHỨC 

TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

Kính gửi: Sở Tư pháp……………………. 

Tên Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: 

………… 

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………….. 

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

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

Giấy phép thành lập số: ………………………………………………………….. 

Do Bộ Tư pháp cấp ngày……… tháng……….. năm.... tại……………………… 

Đề nghị đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh Tổ chức 

trọng tài nước ngoài tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên Chi nhánh: ……………………………………………………………… 

Tên viết tắt: ……………………………………………………………………… 

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có): ………………………………………… 

2. Trụ sở Chi nhánh: 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………… 

Điện thoại: ………………………….Fax: …………………… Email: …… 

3. Trưởng Chi nhánh:  

Họ và tên: ………………………………………… Giới tính:………………… 
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Ngày sinh:………… …….. Điện thoại:… ……….. Email:…………………….. 

Số hộ chiếu /Chứng minh nhân dân:………do …………cấp ngày……………… 

4. Lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh: ………………………………………… 

Chúng tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về 

các nội dung khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động; hoạt động đúng nội dung trong 

Giấy đăng ký, đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động 

của Chi nhánh. 

Tài liệu gửi kèm bao gồm: 

1 ……………………………………………………………………………… 

2 ………………………………………………………………………………… 

 Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ...năm……. 

Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm 

trọng tài/Trưởng Chi nhánh tổ chức trọng tài 

nước ngoài tại Việt Nam 

(Ký và ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
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3. Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; 

thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài 

nước ngoài tại Việt Nam  

Trình tự thực hiện:  

 Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 

hoàn thiện hồ sơ gửi cho Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động để ghi nội dung thay 

đổi vào Giấy đăng ký hoạt động. 

Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện. 

Thành phần hồ sơ:  

- Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng 

tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 10/TP-

TTTM); 

- Bản chính Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của 

Trung tâm trọng tài nước ngoài tại Việt Nam;  

- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài; trong 

trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu; Bản sao có chứng 

thực Giấy phép thành lập Chi nhánh của Trung tâm trọng tài nước ngoài tại Việt 

Nam; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc. 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm trọng tài; Chi nhánh 

của Trung tâm trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký 

hoạt động của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại 

Việt Nam (Mẫu số 10/TP-TTTM). 
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Phí thẩm định :  

- 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng) đối với thay đổi nội dung Giấy đăng ký 

hoạt động của Trung tâm trọng tài; 

- 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) đối với thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt 

động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi nội dung thay đổi vào Giấy 

đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của 

tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. 

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

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 

12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại. 

- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018  của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại; 

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành 

một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại. 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiểu chuẩn, điều kiện hành nghề 

trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại. 

Mẫu số 10/TP-TTTM  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)  
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc  

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI 

NHÁNH CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

Kính gửi: Sở Tư pháp……………………………. 

 

Tên Trung tâm trọng tài:………………………………………………………… 

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

Giấy phép thành lập số:………………………………………………………… 

Do Bộ Tư pháp cấp ngày……… tháng……….. năm.......tại …………………… 

Địa chỉ trụ sở:…………………………………………………………………… 

Điện thoại:………………………Fax:………………………………………… 

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

Đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài với nội dung 

cụ thể như sau: 

1………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………… 

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác 

của nội dung đơn đề nghị xin thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động và hồ sơ 

kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan 

đến hoạt động trọng tài thương mại. 

Tài liệu gửi kèm bao gồm: 

1 …………………………………………………………………………………. 

2 ………………………………………………………………………………… 

 Tỉnh (thành phố), ngày……tháng 

….năm…. 

Người đại diện theo pháp luật của Trung 

tâm trọng tài/Trưởng Chi nhánh của Tổ 

chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
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4. Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm 

trọng tài khi thay đổi Trưởng Chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh 

trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Trình tự thực hiện: Chi nhánh Trung tâm trọng tài hoàn thiện hồ sơ đề nghị 

thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh gửi cho Sở Tư pháp nơi 

đăng ký hoạt động. 

Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện. 

Thành phần hồ sơ:  

- Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh 

Trung tâm trọng tài;  

- Bản chính Giấy đăng ký hoạt động;  

- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài; trong 

trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc. 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh Trung tâm trọng tài. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.  

Lệ phí: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng). 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi nội dung thay đổi vào Giấy 

đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài. 

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

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 

12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại. 

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành 

một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại. 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiểu chuẩn, điều kiện hành nghề 

trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại. 

5. Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại 

Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt 

động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường 

hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác 

Trình tự thực hiện: Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài hoàn thiện 

hồ sơ xin đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở Chi nhánh.  

Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện. 

Thành phần hồ sơ:  

- Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Tổ 

chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 05/TP-TTTM);  

- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Chi nhánh, trong trường hợp 

nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu; 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ. 
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Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp nơi Chi nhánh đặt trụ 

sở. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh của Tổ chức trọng tài 

nước ngoài tại Việt Nam. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung 

tâm trọng tài/Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 05/TP-

TTTM). 

Phí thẩm định: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).  

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho 

Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. 

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

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 

12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại; 

- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018  của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại; 

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành 

một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại; 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiểu chuẩn, điều kiện hành nghề 

trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại. 
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Mẫu số 05/TP-TTTM  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc  

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

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG  

CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH TỒ CHỨC 

TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 
 

Kính gửi: Sở Tư pháp……………………. 

 

Tên Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: 

………… 

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………….. 

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

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

Giấy phép thành lập số: ………………………………………………………… 

Do Bộ Tư pháp cấp ngày……… tháng……….. năm.... tại……………………… 

Đề nghị đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh Tổ chức 

trọng tài nước ngoài tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên Chi nhánh: ……………………………………………………………… 

Tên viết tắt: ……………………………………………………………………… 

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có): ………………………………………… 

2. Trụ sở Chi nhánh: 

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

Điện thoại: …………………….Fax: …………………… Email: ……………. 

3. Trưởng Chi nhánh:  

Họ và tên: …………………………………… Giới tính:……………………… 

Ngày sinh:……………….. Điện thoại:……………….. Email:………………… 

Số hộ chiếu /Chứng minh nhân dân:…………do ……………cấp ngày………… 
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4. Lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh: ………………………………………… 

Chúng tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về 

các nội dung khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động; hoạt động đúng nội dung trong 

Giấy đăng ký, đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động 

của Chi nhánh. 

Tài liệu gửi kèm bao gồm: 

1 ………………………………………………………………………………… 

2 ………………………………………………………………………………… 

 Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm……. 

Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm 

trọng tài/Trưởng Chi nhánh tổ chức trọng tài 

nước ngoài tại Việt Nam 

(Ký và ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
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6. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh 

Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam  

Trình tự thực hiện:  

- Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức 

trọng tài nước ngoài tại Việt Nam mà Giấy đăng ký hoạt động bị mất, rách, nát, 

cháy hoặc bị tiêu hủy có thể gửi hồ sơ đề nghị cấp lại đến Sở Tư pháp nơi đã cấp 

Giấy đăng ký hoạt động để được cấp lại. 

- Sở Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động xem xét cấp lại trong thời 

hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại. 

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

Thành phần hồ sơ:  

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài/Chi 

nhánh Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 

(Mẫu số 12/TP-TTTM);  

- Giấy xác nhận về việc bị mất Giấy đăng ký hoạt động của công an cấp xã 

nơi mất giấy tờ (trong trường hợp bị mất). 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 

hồ sơ đề nghị cấp lại. 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm trọng tài, Chi nhánh 

Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.  
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Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của 

Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài 

nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 12/TP-TTTM). 

 Phí thẩm định: 

          - Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài: 1.500.000 đồng (Một triệu 

năm trăm nghìn đồng). 

- Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh Trung tâm trọng tài: 1.000.000 (một 

triệu đồng). 

- Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại 

Việt Nam: 5.000.000 (năm triệu đồng). 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của Trung 

tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước 

ngoài tại Việt Nam. 

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

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 

12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại. 

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành 

một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại. 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiểu chuẩn, điều kiện hành nghề 

trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại. 
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Mẫu số 12/TP-TTTM  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc  

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG 

TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI, CHI 

NHÁNH CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 
 

Kính gửi: Sở Tư pháp……………… 

 

Tên tổ chức trọng tài: …………………………………………………………… 

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

Giấy đăng ký hoạt động đã được cấp số ………………………………………… 

do Sở Tư pháp cấp ngày.... tháng... năm………………………………………… 

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………… 

Đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài /Chi nhánh Trung 

tâm trọng tài, Chi nhánh Tổ chức trọng tài tại Việt Nam với nội dung cụ thể như 

sau: 

1. Tên Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Tổ chức trọng 

tài tại Việt Nam: …………………………………………………………… 

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

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có): ………………………………………… 

2. Địa điểm đặt trụ sở: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, 

tỉnh/thành phố):...................................................................................................... 

3. Lĩnh vực hoạt động: …………………………………………………………… 

4. Người đại diện theo pháp luật: 

Họ và tên:……………………..……………. Giới tính ………………………… 

Chức vụ: ………………………………………………………………………… 
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Sinh ngày……………………………. Quốc tịch:……………………………… 

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân: …………………………………………… 

Do: ……………………………….cấp ngày.....tháng.... năm.... tại……………… 

Nơi đăng ký hộ khấu thường trú: ………………………………………………. 

Địa chỉ nơi ở hiện nay:.......................................................................................... 

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác 

của nội dung đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định 

của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại. 

Tài liệu gửi kèm bao gồm: 

1. ………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………… 

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…. 

Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh 

Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại 

Việt Nam 

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
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B. LĨNH VỰC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI 

1. Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc 

Trình tự thực hiện:  

- Người có đủ tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại muốn trở thành hòa giải 

thương mại vụ việc thì lập hồ sơ đề nghị đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ 

việc gửi Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người đó thường trú, 

nơi người đó tạm trú nếu người đề nghị đăng ký là người nước ngoài qua Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người đó thường trú, 

nơi người đó tạm trú nếu người đề nghị đăng ký là người nước ngoài xem xét, ghi 

tên người đề nghị đăng ký vào danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc và công 

bố danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc trên Cổng thông tin điện tử của Sở.  

Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính. 

Thành phần hồ sơ:  

- Giấy đề nghị đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc theo mẫu do Bộ 

Tư pháp ban hành; 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu bằng 

tốt nghiệp đại học hoặc bằng sau đại học; 

- Giấy tờ chứng minh đã qua thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 

02 năm trở lên có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc. 

Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở 

nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam, 

trừ trường hợp được miễn hợp pháp hòa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước 

Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 
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Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết:  

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường 

hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: ghi tên vào danh sách hòa giải viên 

thương mại vụ việc và công bố danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc trên 

Cổng thông tin điện tử của Sở. 

Lệ phí (nếu có): Không quy định. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Người đề nghị 

đăng ký phải có đủ tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký làm hòa giải viên thương mại 

vụ việc (Mẫu số 01/TP-HGTM) ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP. 

Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải 

thương mại. 

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải 

thương mại. 
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Mẫu số 01/TP-HGTM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ  

LÀM HÒA GIẢI VIÊN THƯƠNG MẠI VỤ VIỆC 

 

                            Kính gửi: Sở Tư pháp………………………………….. 

 

  Tên tôi là: ................................................................................................... 

Tôi đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc với các nội dung sau đây: 

1. Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):...............................................Nam/nữ:.......... 

Ngày sinh:...../....../................................................................................................. 

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

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

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

Chỗ ở hiện nay:..…………………………………………………….................... 

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

Email:……………….…………............................................................................ 

2. Nghề nghiệp:………………………………………………………………….. 

Tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của hòa giải viên thương mại 

theo quy định pháp luật. 

Tài liệu gửi kèm: 

 1.………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………….. 

                                       Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng…..  năm…  

                                                                                              Người làm đơn                                                                        

                                                                                        (Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 

 

 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 
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2. Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại sau khi được Bộ 

Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải 

thương mại khi thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc 

Trung ương khác 

Trình tự thực hiện:  

- Trung tâm hòa giải thương mại hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tư pháp tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương nơi Trung tâm đặt trụ sở. 

- Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động của Trung 

tâm hòa giải thương mại.  

Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính. 

Thành phần hồ sơ:  

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành; 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy 

phép thành lập Trung tâm; 

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Trung tâm. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm hòa giải thương mại. 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 
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Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của Trung 

tâm hòa giải thương mại (Mẫu số 05/TP-HGTM) ban hành kèm theo Thông tư số 

02/2018/TT-BTP. 

Lệ phí (nếu có): Không quy định. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Trong thời hạn 

30 ngày, kể từ ngày quyết định cấp Giấy phép thành lập có hiệu lực hoặc trong thời 

hạn 20 ngày, kể từ ngày văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp về việc thay đổi địa chỉ 

trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương khác có hiệu lực. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải 

thương mại (Mẫu số 04/TP-HGTM) ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-

BTP. 

Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải 

thương mại. 

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải 

thương mại. 
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Mẫu số 04/TP-HGTM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ  

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI/ 

CHI NHÁNH TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI 
 

Kính gửi: Sở Tư pháp……….. 

 

Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương 

mại……………………………………………………………………………….…..

Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh của 

Trung tâm hòa giải thương mại: 

Họ và tên:…………………………………………Nam/nữ:...………………… 

Ngày sinh:……/………/….……………………………………………………… 

Chức vụ:………………………………………………………………………….. 

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân:..…………….......... 

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

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

Đề nghị đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm 

hòa giải thương mại với nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương 

mại:……………………………………………………………………………….. 

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

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có):…………………………………... 

Giấy phép thành lập số: …………được Bộ Tư pháp cấp ngày.....tháng......năm... 

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

2. Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………. 

3. Lĩnh vực hoạt động:  

Chúng tôi cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa 

vụ do pháp luật quy định. 

Tài liệu gửi kèm : 

 1……………………………………………………………………....... ….. 

2…………………………………………………………………………….                                                              

 Tỉnh (thành phố), ngày… tháng …năm… 

Người đại diện theo pháp luật  

của Trung tâm hòa giải thương mại 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 
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Mẫu số 05/TP-HGTM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP) 

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI 

 

1. Tên Trung tâm hòa giải thương mại: 

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

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ………………………………….. 

Giấy phép thành lập số:........................................................................................... 

được  Bộ Tư pháp cấp ngày.....tháng......năm......................................................... 

Số điện thoại:…………........Fax:………………………Email:…………………. 

Website (nếu có)…………………………………………………………………. 

2. Địa điểm đặt trụ sở……………………………………………………………. 

3. Lĩnh vực hoạt động: 

4. Người đại diện theo pháp luật:  

Họ và tên:……………………………………………Nam/nữ:........................... 

Ngày sinh:……/………/….……................……………………………………… 

Chức vụ:.................................................................................................................. 

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân:..…………….......... 

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

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

5. Danh sách sáng lập viên Trung tâm hòa giải thương mại:  

STT Họ và tên Năm 

sinh 

Số CMND/Hộ 

chiếu/Thẻ Căn 

cước công dân; 

Nơi đăng ký 

hộ khẩu 

thường trú 

Nghề 

nghiệp 

UBND, TỈNH, TP............. 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số: .….../ĐKHĐ-HGTM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Tỉnh (thành phố), ngày……tháng……năm…….  
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Ngày cấp; Nơi cấp 

1 2 3 4 5 6 

      

      

6. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại: 

STT  

Ngày, tháng, năm 

 

Nội dung thay đổi  
Xác nhận nội dung 

thay đổi 

(Ký tên, đóng dấu) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

  

GIÁM ĐỐC 

 (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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3. Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải 

thương mại 

Trình tự thực hiện:  

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp về 

việc thay đổi tên gọi có hiệu lực, Trung tâm hòa giải thương mại có văn bản đề nghị 

thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương nơi Trung tâm đăng ký hoạt động. 

- Sở Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động xem xét ra quyết định thay 

đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm. 

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính. 

Thành phần hồ sơ:  

- Văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp về việc thay đổi tên gọi của Trung tâm 

hòa giải thương mại có hiệu lực.  

- Văn bản đề nghị thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động. 

Số lượng hồ sơ: 01. 

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 

văn bản của Trung tâm. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm hòa giải thương mại. 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thay đổi tên gọi trong 

Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm. 

Lệ phí (nếu có): Không quy định.  



101                               CÔNG BÁO/Số 59 + 60/Ngày 20-11-2020 

 

 

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải 

thương mại. 

4. Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại 

Trình tự thực hiện:  

- Trung tâm hòa giải thương mại hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tư pháp tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương nơi Chi nhánh của Trung tâm hòa giải thương mại đặt 

trụ sở. 

- Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động của Chi 

nhánh Trung tâm hòa giải thương mại.  

Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính 

Thành phần hồ sơ:  

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành; 

- Quyết định thành lập chi nhánh của Trung tâm hòa giải thương mại. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm hòa giải thương mại. 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 
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Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của Chi 

nhánh Trung tâm hòa giải thương mại (Mẫu số 06/TP-HGTM) ban hành kèm theo 

Thông tư số 02/2018/TT-BTP. 

Lệ phí (nếu có): Không quy định. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký hoạt động chi nhánh Trung 

tâm hòa giải thương mại (Mẫu số 04/TP-HGTM) ban hành kèm theo Thông tư số 

02/2018/TT-BTP. 

Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải 

thương mại. 

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải 

thương mại. 
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Mẫu số 04/TP-HGTM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ  

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI/ 

CHI NHÁNH TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI 
 

Kính gửi: Sở Tư pháp……….. 
 

Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại…….. 

Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh của 

Trung tâm hòa giải thương mại: 

Họ và tên:……………………Nam/nữ:...……Ngày sinh:……/………/….…… 

Chức vụ:………………………………………………………………………….. 

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân:..…………….......... 

Ngày cấp…./…./….Nơi …………Điện thoại:………… Email:…...................                  

Đề nghị đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm 

hòa giải thương mại với nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương 

mại:……………………………………………………………………………….. 

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

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có):…………………………………... 

Giấy phép thành lập số: …………được Bộ Tư pháp cấp ngày.....tháng......năm... 

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

2. Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………. 

3. Lĩnh vực hoạt động:  

Chúng tôi cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa 

vụ do pháp luật quy định. 

Tài liệu gửi kèm : 

 1……………………………………………………………………....... ….. 

2…………………………………………………………………………….           

 Tỉnh (thành phố), ngày… tháng …năm… 

Người đại diện theo pháp luật  

của Trung tâm hòa giải thương mại 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 
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Mẫu số 06/TP-HGTM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP) 

  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

 CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số:................./ĐKHĐ-CNHGTM 
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UBND, TỈNH, TP............. 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số: .….../ĐKHĐ-CNHGTM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Tỉnh (thành phố), 

ngày……tháng……năm.….  

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

 CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI 

 

1. Tên chi nhánh của Trung tâm hòa giải thương mại:...................................... 

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

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ………………………………….. 

Số điện thoại:…………........Fax:………………………Email:…………………. 

Website (nếu có)…………………………………………………………………. 

2. Địa điểm đặt trụ sở chi nhánh: ………………………………………………… 

3. Lĩnh vực hoạt động của chi nhánh:.............................................................. 

4. Trưởng chi nhánh:.......................................................................................  

Họ và tên:……………………Nam/nữ:...............…Ngày sinh:…/………/….….. 

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân:..…………….......... 

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

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

5. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh của Trung tâm hòa giải 

thương mại 

STT  Ngày, tháng, năm Nội dung thay đổi  Xác nhận nội dung thay 

đổi 

(ký tên, đóng dấu) 

    

    

    

  

GIÁM ĐỐC 

 (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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5. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, chi 

nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài 

tại Việt Nam 

Trình tự thực hiện:  

- Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, 

chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam mà Giấy đăng ký hoạt động bị 

mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác có thể gửi giấy đề nghị cấp 

lại đến Sở Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động để được cấp lại. 

- Sở Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động xem xét cấp lại Giấy phép 

đăng ký hoạt động.  

Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính. 

Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung 

tâm hòa giải thương mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh tổ 

chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 

giấy đề nghị. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm hòa giải thương 

mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại. 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm 

hòa giải thương mại (Mẫu số 05/TP-HGTM); Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh 

Trung tâm hòa giải thương mại (Mẫu số 06/TP-HGTM) ban hành kèm theo Thông 

tư số 02/2018/TT-BTP; Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hòa giải 
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thương mại nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 12/TP-HGTM) ban hành kèm theo 

Thông tư số 02/2018/TT-BTP. 

Lệ phí (nếu có): Không quy định.  

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của 

Trung tâm hòa giải thương mại/Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại  (Mẫu số 

09/TP-HGTM) ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP; Giấy đề nghị cấp lại 

Giấy đăng ký hoạt động  chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt 

Nam (Mẫu số 16/TP-HGTM) ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP. 

Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải 

thương mại. 

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải 

thương mại 
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Mẫu số 09/TP-HGTM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA 

TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI/CHI NHÁNH 

TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI 

Kính gửi: Sở Tư pháp………….. 

Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại:.......... 

Giấy đăng ký hoạt động số ..……được Sở Tư pháp cấp ngày......tháng..... năm.... 

Địa chỉ trụ sở Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương 

mại: ……………………………………………………………………… 

Người đại diện theo pháp luật:  

Họ và tên: …………………………Nam/nữ:...………Ngày sinh:....../...../.......... 

Chức vụ:………………………………………………………………………….. 

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân: …………………… 

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

Đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại/chi 

nhánh Trung tâm hòa giải thương mại với lý do cấp lại như sau:………………... 

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

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

Chúng tôi cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa 

vụ do pháp luật quy định. 

 Tài liệu gửi kèm : 

 1. …………………………………………………………………………... 

 2. …………………………………………………………………………... 

 Tỉnh (thành phố), ngày… tháng …năm….. 

Người đại diện theo pháp luật của  

Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh 

Trung tâm hòa giải thương mại 

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 16/TP-HGTM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018 /TT-BTP) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH CỦA 

TỔ CHỨC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp………….. 

 

Chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam………….. 

…………………………………………………………………………………… 

Giấy đăng ký hoạt động số……....được Sở Tư pháp cấp ngày.....tháng......năm.... 

Địa chỉ trụ sở: ......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………… 

Trưởng chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam:  

Họ và tên: ……………………………………………………...Nam/nữ:……..... 

Ngày sinh:....../...../.......................………………………………………………... 

Quốc tịch: ............................................................................................................... 

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân:................................ 

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

Đề nghị Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hòa giải 

thương mại nước ngoài tại Việt Nam với lý do cấp lại như sau:……………. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Chúng tôi cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa 

vụ do pháp luật quy định. 

 Tài liệu gửi kèm : 

 1. …………………………………………………………………………... 

 2.………………………………………………………………………........ 

    

 Tỉnh (thành phố), ngày… tháng …năm… 

Trưởng chi nhánh của tổ chức hòa giải 

thương mại nước ngoài tại Việt Nam 
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(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

Mẫu số 05/TP-HGTM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI 

 

 

 

 

 

 

 

Số:................./ĐKHĐ-HGTM 
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UBND, TỈNH, TP............. 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số: .….../ĐKHĐ-HGTM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Tỉnh (thành phố), ngày……tháng……năm… 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI 

 

1. Tên Trung tâm hòa giải thương mại:................................................................. 

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

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ………………………………….. 

Giấy phép thành lập số:........................................................................................... 

được  Bộ Tư pháp cấp ngày.....tháng......năm......................................................... 

Số điện thoại:…………........Fax:………………………Email:…………………. 

Website (nếu có)…………………………………………………………………. 

2. Địa điểm đặt trụ sở……………………………………………………………. 

3. Lĩnh vực hoạt động:.………………………………………………………… 

4. Người đại diện theo pháp luật:  

Họ và tên:…………………………… Nam/nữ:...........Ngày sinh:……/……/…. 

Chức vụ:.................................................................................................................. 

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân:..…………….......... 

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

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

5. Danh sách sáng lập viên Trung tâm hòa giải thương mại:  

STT Họ và tên Năm 

sinh 

Số CMND/Hộ 

chiếu/Thẻ Căn 

cước công dân; 

Ngày cấp; Nơi 

cấp 

Nơi đăng ký 

hộ khẩu 

thường trú 

Nghề 

nghiệp 

1 2 3 4 5 6 
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6. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại: 

STT  

Ngày, tháng, năm 

 

Nội dung thay đổi  
Xác nhận nội dung 

thay đổi 

(Ký tên, đóng dấu) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

  

GIÁM ĐỐC 

 (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 06/TP-HGTM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP) 

  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

 CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số:................./ĐKHĐ-CNHGTM 
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UBND, TỈNH, TP............. 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số: .….../ĐKHĐ-CNHGTM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Tỉnh (thành phố), ngày…tháng……năm.…  

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

 CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI 

 

1. Tên chi nhánh của Trung tâm hòa giải thương mại: 

……………………………………………………………………………………. 

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

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ………………………………….. 

……………………………………………………………………………………Số 

điện thoại:…………........Fax:………………………Email:…………………. 

Website (nếu có)…………………………………………………………………. 

2. Địa điểm đặt trụ sở chi nhánh: ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

3. Lĩnh vực hoạt động của chi nhánh: 

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

.... 4. Trưởng chi nhánh:  

Họ và tên:……………………………………………Nam/nữ:..........................… 

Ngày sinh:……/………/….……................……………………………………… 

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân:..…………….......... 

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

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

5. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh của Trung tâm hòa giải 

thương mại 

STT  Ngày, tháng, năm Nội dung thay đổi  Xác nhận nội dung thay 

đổi 

(ký tên, đóng dấu) 

    

    

    

                 

GIÁM ĐỐC 

 (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 12/TP-HGTM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP) 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA 

CHI NHÁNH TỔ CHỨC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI  

NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

 

 

 

 

 

 

 

Số:................./ĐKHĐ-CNHGNN 
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UBND, TỈNH, TP............. 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số: .….../ĐKHĐ-CNHGNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Tỉnh (thành phố), ngày……tháng……năm…… 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

TỔ CHỨC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

 

1. Tên chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài:.......................... 

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

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

Giấy phép thành lập số:................được Bộ Tư pháp cấp ngày.....tháng......năm....  

Điện thoại:…………………………Fax:…………….........Email:…………....... 

Website (nếu có):………………………………………………………………… 

2. Địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài: (ghi 

rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):.................. 

3. Lĩnh vực hoạt động chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài: 

4. Trưởng chi nhánh:  

Họ và tên: ...................................... Nam/nữ:.............Ngày sinh:……/…../............ 

Quốc tịch: ............................................................................................................... 

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân:................................ 

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

5. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại 

nước ngoài: 

STT  Ngày, tháng, năm Nội dung thay đổi  Xác nhận nội dung thay 

đổi 

(ký tên, đóng dấu) 

    

    

    

  

GIÁM ĐỐC 

(Ký, ghi họ tên và  đóng dấu) 
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6. Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp 

Trung tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động 

Trình tự thực hiện:  

- Trường hợp Trung tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động thì chậm 

nhất 30 ngày trước ngày chấm dứt hoạt động, Trung tâm hòa giải thương mại thông 

báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động cho Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương nơi Trung tâm đăng ký hoạt động.  

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Trung tâm hòa giải thương mại thanh toán 

xong các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác, thanh lý các hợp đồng, hoàn tất các vụ 

việc đã nhận, Trung tâm hòa giải thương mại báo cáo bằng văn bản cho Sở Tư pháp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Trung tâm đăng ký hoạt động. 

- Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Trung tâm đăng ký hoạt 

động quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại.  

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính. 

Thành phần hồ sơ:  

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại; 

- Báo cáo về việc thanh toán xong các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác, thanh lý 

các hợp đồng, hoàn tất các vụ việc đã nhận của Trung tâm hòa giải thương mại. 

Số lượng hồ sơ: 01. 

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định 

thu hồi Giấy phép thành lập của Trung tâm hòa giải thương mại có hiệu lực. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm hòa giải thương mại. 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 
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Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt 

động của Trung tâm hòa giải thương mại. 

Lệ phí (nếu có): Không quy định.  

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Trong thời hạn 

60 ngày, kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động, Trung tâm hòa giải thương mại 

thanh toán xong các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác, thanh lý các hợp đồng, hoàn 

tất các vụ việc đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo chấm dứt hoạt động của Trung tâm hòa 

giải thương mại (Mẫu số 19/TP-HGTM) ban hành kèm theo Thông tư số 

02/2018/TT-BTP. 

Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải 

thương mại. 

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải 

thương mại 
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Mẫu số 19/TP-HGTM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP) 

 

TÊN CỦA TRUNG TÂM 

HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI  

Số: .….................. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Tỉnh (thành phố), ngày…tháng……năm….  

THÔNG BÁO 

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI  

THƯƠNG MẠI/CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

 CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI 
 

Kính gửi: - Bộ Tư pháp; 

            - Sở Tư pháp…………… 

Trung tâm hòa giải thương mại ….………………………………………………. 

Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm hòa giải thương mại:  

Họ và tên: ...................................... Nam/nữ:...........Ngày sinh:....../...../............. 

Chức vụ:………………………………………………………………………….. 

Chứng minh nhân dân/Số hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân:……………………. 

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

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

Thông báo chấm dứt hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh/văn 

phòng đại diện của Trung tâm hòa giải thương mại cụ thể như sau: 

1. Tên Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh/văn phòng đại diện của Trung tâm 

hòa giải thương mại:………………………………………………………… 

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

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

Giấy phép thành lập Trung tâm hòa giải thương mại số…………………..được Bộ 

Tư pháp cấp ngày...........................tháng...................năm………………….... 

Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm/ Chi nhánh số………………… được Sở Tư 

pháp cấp ngày..........................tháng..........................năm……………………….. 

2. Địa chỉ:............................................................................................................. 

3. Lý do chấm dứt hoạt động:…………………………………………………….. 

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định của 

pháp luật hiện hành.  

 Tài liệu gửi kèm: 

 1. ………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………….. 

 Người đại diện theo pháp luật  

của Trung tâm hòa giải thương mại  

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
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7. Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước 

ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký 

hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam 

khi thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang 

tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác 

Trình tự thực hiện:  

- Chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam hoàn 

thiện hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương nơi đặt trụ sở của Chi nhánh hoặc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở mới trong trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương 

khác.  

- Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi 

nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam.  

Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính 

Thành phần hồ sơ:  

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành; 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy 

phép thành lập chi nhánh; 

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh.  

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 
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Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh của tổ chức hòa giải 

thương mại nước ngoài tại Việt Nam. 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh 

của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 12/TP-HGTM) 

ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP. 

Lệ phí (nếu có): Không quy định.  

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Trong thời hạn 

60 ngày, kể từ ngày quyết định cấp Giấy phép thành lập có hiệu lực hoặc trong thời 

hạn 20 ngày, kể từ ngày văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp về việc thay đổi địa chỉ 

trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương khác có hiệu lực. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ 

chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 11/TP-HGTM) ban 

hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP. 

Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải 

thương mại. 

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải 

thương mại. 
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Mẫu số 11/TP-HGTM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ  

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC HÒA GIẢI  

THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 
 

Kính gửi: Sở Tư pháp……….. 

 

Chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam……........... 

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

Giấy phép thành lập số:................được Bộ Tư pháp cấp ngày.....tháng......năm....  

Người đại diện theo pháp luật:  

Họ và tên:.......................................Nam/nữ:.............Ngày sinh:....../....../......... 

Chức vụ:..............................................Quốc tịch:.................................................... 

Điện thoại:........................................... Email:........................................................ 

Đề nghị đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài 

tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam:…… 

……………………………………………………………………………………. 

Tên viết tắt: ………………………………………………………………………. 

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có):…………………………………... 

……………………………………………………………………………………. 

Điện thoại:…………………………Fax:…………….........Email:…………....... 

Website (nếu có):………………………………………………………………… 

2. Địa chỉ trụ sở :………………………………………………………………… 

3. Lĩnh vực hoạt động: ……………………………………………………………… 

Chúng tôi cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa 

vụ do pháp luật quy định. 

 Tài liệu gửi kèm: 

 1……………………………………………………………………....... ….. 

2……………………………………………………………………………. 

                                                        Tỉnh (thành phố), ngày… tháng …năm… 

Người đại diện theo pháp luật  

của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại 

nước ngoài 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 



123                               CÔNG BÁO/Số 59 + 60/Ngày 20-11-2020 

 

 

 

Mẫu số 12/TP-HGTM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP) 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA 

CHI NHÁNH TỔ CHỨC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI  

NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số:................./ĐKHĐ-CNHGNN 
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GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

TỔ CHỨC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

 

1. Tên chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài: 

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

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

Giấy phép thành lập số:................được Bộ Tư pháp cấp ngày.....tháng......năm....  

Điện thoại:…………………………Fax:…………….........Email:…………....... 

Website (nếu có):………………………………………………………………… 

2. Địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài: (ghi 

rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):.................. 

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

3. Lĩnh vực hoạt động chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài: 

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

4. Trưởng chi nhánh:  

Họ và tên: ......................................... Nam/nữ:...........Ngày sinh:……/…../........... 

Quốc tịch: ............................................................................................................... 

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân:................................ 

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

5. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại 

nước ngoài: 

STT  Ngày, tháng, năm Nội dung thay đổi  Xác nhận nội dung thay 

đổi 

(ký tên, đóng dấu) 

    

    

 GIÁM ĐỐC 

(Ký, ghi họ tên và  đóng dấu) 

UBND, TỈNH, TP............. 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số: .….../ĐKHĐ-CNHGNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Tỉnh (thành phố), ngày……tháng……năm…… 
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8. Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của 

chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam  

Trình tự thực hiện:  

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp về 

việc thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh có hiệu lực, chi nhánh có văn bản đề nghị 

thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đăng ký hoạt động. 

- Sở Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động xem xét ra quyết định thay 

đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm. 

Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính 

Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong 

Giấy đăng ký hoạt động.  

Số lượng hồ sơ: 01. 

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 

văn bản đề nghị của Chi nhánh. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh của tổ chức hòa giải 

thương mại nước ngoài. 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thay đổi tên gọi, Trưởng 

chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh (Mẫu số 12/TP-HGTM) ban 

hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP. 

Lệ phí (nếu có): Không quy định.  

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải 

thương mại. 
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Mẫu số 12/TP-HGTM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP) 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA 

CHI NHÁNH TỔ CHỨC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI  

NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số:................./ĐKHĐ-CNHGNN 
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GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

TỔ CHỨC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

 

1. Tên chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài:.......................... 

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

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

Giấy phép thành lập số:................được Bộ Tư pháp cấp ngày.....tháng......năm....  

Điện thoại:…………………………Fax:…………….........Email:…………....... 

Website (nếu có):………………………………………………………………… 

2. Địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài: (ghi 

rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):.................. 

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

3. Lĩnh vực hoạt động chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài: 

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

4. Trưởng chi nhánh:  

Họ và tên: ................................. Nam/nữ:.............Ngày sinh:……/…../............ 

Quốc tịch: ............................................................................................................... 

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân:................................ 

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

5. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại 

nước ngoài: 

STT  Ngày, tháng, năm Nội dung thay đổi  Xác nhận nội dung thay 

đổi 

(ký tên, đóng dấu) 

    

    

 GIÁM ĐỐC 

(Ký, ghi họ tên và  đóng dấu) 

UBND, TỈNH, TP............. 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số: .….../ĐKHĐ-CNHGNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Tỉnh (thành phố), ngày……tháng……năm…….  
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9. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức 

hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn 

phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải 

thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập 

chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài 

Trình tự thực hiện:  

- Trường hợp chi nhánh chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa 

giải thương mại thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước 

ngoài thành lập chi nhánh tại Việt Nam chấm dứt hoạt động thì chậm nhất 30 ngày 

trước ngày chấm dứt hoạt động, chi nhánh thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt 

hoạt động cho Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đặt 

trụ sở.  

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ 

chức hòa giải thương mại tại Việt Nam thanh toán xong các khoản nợ, nghĩa vụ tài 

sản khác, thanh lý các hợp đồng lao động, hoàn tất các vụ việc đã nhận, chi nhánh, 

văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại báo cáo bằng văn bản cho Sở 

Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đăng ký hoạt động. 

- Sở Tư pháp quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn 

phòng đại diện.  

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính 

Thành phần hồ sơ:  

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện 

của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam; 

- Báo cáo về việc thanh toán xong các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác, thanh 

lý các hợp đồng lao động, hoàn tất các vụ việc đã nhận. 
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Số lượng hồ sơ: 01. 

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận báo 

cáo của chi nhánh. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh, văn phòng đại diện 

của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam. 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi Giấy đăng ký 

hoạt động của chi nhánh. 

Lệ phí (nếu có): Không quy định.  

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Trong thời hạn 

60 ngày, kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động, chi nhánh, thanh toán xong các 

khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác, thanh lý các hợp đồng lao động, hoàn tất các vụ 

việc đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng 

đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 20/TP-

HGTM) ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP. 

Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải 

thương mại. 

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải 

thương mại. 
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Mẫu số 20/TP-HGTM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018 /TT-BTP) 

TÊN CỦA TỔ CHỨC  

HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI 

NƯỚC NGOÀI  

TẠI VIỆT NAM 

 

Số: .….................... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Tỉnh (thành phố), ngày……tháng……năm...  

 

THÔNG BÁO 

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG  

ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI  

NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

  

Kính gửi:   

                                                      - Bộ Tư pháp; 

                - Sở Tư pháp…………… 

Chi nhánh/ văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt 

Nam…………………………………………………..................................... 

Người đại diện theo pháp luật:  

Họ và tên:...................................... Nam/nữ:.............Ngày sinh:....../...../............... 

Chức vụ:………………………………Quốc tịch:……………………………… 

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân:……………………. 

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

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải 

thương mại nước ngoài tại Việt Nam cụ thể như sau: 

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại 

Việt Nam:………………………………………………………………. 

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

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có):...……............................................  

Giấy phép thành lập chi nhánh/ văn phòng đại diện số……………..……được Bộ Tư 

pháp cấp ngày...................tháng......................năm….................................. 

Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh số……………………… được Sở Tư pháp cấp 

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

2. Địa chỉ:............................................................................................................... 

3. Lý do chấm dứt hoạt động: 

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định của 

pháp luật Việt Nam hiện hành.  

 Tài liệu gửi kèm : 

 1. ………………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………………….. 

                                              Người đại diện theo pháp luật 

                                             của chi nhánh/văn phòng đại diện  

                                           tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam 

                                                           (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

––––––– 

Số      2395 /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––– 

Hòa Bình, ngày   06  tháng 10 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai  

và Tìm kiếm cứu nạn 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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và 

Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; 

 Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; 

Căn cứ Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và 

Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình; 

Căn cứ Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống 

thiên tai tỉnh Hòa Bình; 

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của Chủ tịch 
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UBND tỉnh về việc thay đổi thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hòa Bình 

năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc thành lập đoàn công tác của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh phụ trách địa bàn các huyện, thành phố năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai 

và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc thay đổi thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn tỉnh Hoà Bình; 

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

trình số 659/TTr-SNN ngày 30 tháng 9 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thay đổi thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm 

cứu nạn tỉnh Hòa Bình, như sau: 

1. Thay đổi thành viên:  

Ông Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (số điện thoại: 

0969.052.724) thay ông Bùi Đức Hinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

(Thực hiện theo Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021). 

 2. Nhiệm vụ của thành viên: 
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 Ông Đinh Công Sứ có nhiệm vụ: Chỉ đạo, điều hành các hoạt động trong 

công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi toàn tỉnh khi 

Trưởng ban vắng mặt; Chỉ đạo, đôn đốc các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống 

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ 

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên và thực hiện theo các Quyết định số: 

131/QĐ-UBND ngày 21/01/2020; 272/QĐ-UBND ngày 21/01/2020; 303/QĐ-

UBND ngày 19/02/2020; 1642/QĐ-UBND ngày 22/7/2020; 1923/QĐ-UBND ngày 

19/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

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

trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và 

Ông Đinh Công Sứ căn cứ Quyết định thi hành./. 

       CHỦ TỊCH 

 

          Bùi Văn Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

––––––––– 

Số:    2456  /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Hòa Bình, ngày  12   tháng  10  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính về tổ chức  

và quản lý hội nghị, hội  thảo quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết  

của Sở Ngoại vụ tỉnh Hòa Bình 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Căn cứ Quyết định số 729/QĐ-BNG ngày 10/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Ngoại 

giao về việc công bố thủ tục hành chính về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo 

quốc tế tại Việt Nam; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 476/TTr-SNgV ngày 

02/10/2020. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính (04 thủ 

tục) về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Ngoại vụ tỉnh Hoà Bình. 

Điều 2. Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính lĩnh vực Hợp tác Quốc tế công bố tại 

Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

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 UBND tỉnh (địa chỉ:  vpubnd.hoabinh.gov.vn); Trang thông tin 

điện tử của Sở Ngoại vụ, chuyên mục “thủ tục hành chính” tại địa chỉ: 

https://songoaivu.hoabinh.gov.vn 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

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 kể từ ngày ký. 

- Giao Sở Ngoại vụ 

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và cơ quan liên quan, căn cứ 

thủ tục hành chính tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình nội bộ 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 15/10/2020. 

+ 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 thủ tục hành chính công bố tại Quyết định 

này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở, Ngành liên 

https://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
https://songoaivu.hoabinh.gov.vn/
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quan và niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Ngoại 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 
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Phụ lục  

DANH MỤC TTHC VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH HÒA BÌNH  

(Kèm theo Quyết định số 2456 /QĐ-UBND ngày   12  tháng 10  năm 2020  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––––  

 

Phần I. DANH MỤC TTHC 
 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI  

STT Tên TTHC/Mã TTHC 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ BCCI  

Căn cứ 

pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Tiếp 

nhận 

Trả kết 

quả 

1 

Cho phép tổ chức hội 

nghị, hội thảo quốc tế 

thuộc thẩm quyền cho 

phép của Thủ tướng 

Chính phủ  

2.002311.000.00.00.H28 

Không 

quy 

định 

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công tỉnh 
(đường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Hòa 

Bình) 

Không 

x x 
Quyết định 

số 

06/2020/Q

Đ-TTg. 

 

 

TTHC 

liên 

thông 

cấp tỉnh 

2 

Cho phép tổ chức hội 

nghị, hội thảo quốc tế 

không thuộc thẩm quyền 

cho phép của Thủ tướng 

Chính phủ  

Không 

quy 

định 

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công tỉnh 
(đường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Hòa 

Bình) 

Không 

x x 
Quyết định 

số 

06/2020/Q

Đ-TTg. 

 

TTHC 

liên 

thông 
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2.002.312.000.00.00.H28  cấp tỉnh 

3 

Cho chủ trương đăng cai 

tổ chức hội nghị, hội thảo 

quốc tế thuộc thẩm quyền 

cho phép của Thủ tướng 

Chính phủ 

2.002.313.000.00.00.H28 

Không 

quy 

định 

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công tỉnh 
(đường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Hòa 

Bình) 

Không 

x x 
Quyết định 

số 

06/2020/Q

Đ-TTg. 

 

 

TTHC 

liên 

thông 

cấp tỉnh 

4 

Cho chủ trương đăng cai 

tổ chức hội nghị, hội thảo 

quốc tế không thuộc 

thẩm quyền cho phép của 

Thủ tướng Chính phủ 

2.002.314.000.00.00.H28 

Không 

quy 

định 

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công tỉnh 
(đường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Hòa 

Bình) 

Không 

x x 
Quyết định 

số 

06/2020/Q

Đ-TTg. 

 

 

TTHC 

liên 

thông 

cấp tỉnh 

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

   

STT TÊN TTHC CĂN CỨ PHÁP LÝ GHI CHÚ 

1 
Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội 

thảo quốc tế tại địa phương 

- Quyết định 76/2010/QĐ-TTg. 

 

Đã công bố tại Quyết định 

số 192/QĐ-UBND ngày 

05/2/2015 của UBND tỉnh 

Hoà Bình 

 

 

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 cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm 

quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ 

a) Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức gửi hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, 

hội thảo quốc tế đến Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Ngoại vụ. Thời hạn ít 

nhất là 40 ngày trước ngày dự kiến tổ chức. 

+ Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh (đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình) 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày 

làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, Tết). 

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh kiểm tra thành phần, nội dung của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ theo 

đúng quy định, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh tiếp nhận, lập phiếu hẹn giải quyết hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Sở Ngoại vụ; 

trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định thì liên hệ, hướng dẫn một lần cho tổ 

chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện.  

Bước 3: Sở Ngoại vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lấy ý kiến bằng văn 

bản của Bộ Ngoại giao; Bộ Công an, các cơ quan, địa phương liên quan. Cơ 

quan, địa phương được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời 

gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. 



                       CÔNG BÁO/Số 59 + 60/Ngày 20-11-2020                             140 

 

  

Bước 4: Sau khi có đầy đủ ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao; Bộ 

Công an; các cơ quan, địa phương liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ 

tướng Chính phủ xem xét, quyết định cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc 

tế.  

Bước 5: Sau khi nhận được ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân 

dân tỉnh trả lời bằng văn bản cho đơn vị tổ chức, đồng gửi Bộ Ngoại giao, Bộ 

Công an và các cơ quan, địa phương có liên quan. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công. 

- Thông qua hệ thống bưu chính. 

c) Thành phần hồ sơ 

- Công văn xin phép tổ chức; 

- Đề án tổ chức theo Mẫu 01 tại Quyết định 06/2020/QĐ-TTg ngày 

21/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo 

quốc tế tại Việt Nam. 

- Văn bản có ý kiến của các cơ quan liên quan trong trường hợp các quy 

định pháp luật khác có yêu cầu; 

- Văn bản đồng ý chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (nếu 

có). 

d) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.  

đ) Thời hạn giải quyết:  Không có. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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- Các cơ quan, tổ chức Việt Nam, tổ chức nước ngoài.  

g) Cơ quan thực hiện:  

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

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời đơn vị, tổ chức 

về việc cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. 

i) Phí, lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 01 về Đề án tổ chức hội nghị, hội 

thảo quốc tế kèm theo Quyết định 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các hội nghị, hội 

thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ được nêu tại 

Khoản 1, Điều 3 Quyết định 06/2020/QĐ-TTg  ngày  21/2/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, bao 

gồm: 

- Hội nghị, hội thảo quốc tế có thành viên tham dự là người đứng đầu hoặc 

quan chức cấp Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên của các nước, các vùng lãnh 

thổ, các tổ chức quốc tế. 

- Hội nghị, hội thảo quốc tế có chủ đề, nội dung liên quan đến các vấn đề 

về chủ quyền an ninh quốc gia, an ninh, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, quyền 

con người hoặc thuộc phạm vi bí mật nhà nước theo quy định pháp luật về bảo 

vệ bí mật nhà nước. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. 

Công văn số 825/BNG-CNV ngày 10/3/2020 của Bộ Ngoại giao về việc 

đính chính Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg. 

 

2. Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc 

thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ 

a) Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức gửi hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, 

hội thảo quốc tế đến Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Ngoại vụ. Thời hạn ít 

nhất là 30 ngày trước ngày dự kiến tổ chức. 

+ Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh (đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình) 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày 

làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, Tết). 

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh kiểm tra thành phần, nội dung của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ theo 

đúng quy định, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh tiếp nhận, lập phiếu hẹn giải quyết hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Sở Ngoại vụ; 

trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định thì liên hệ, hướng dẫn một lần cho tổ 

chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện.  

Bước 3: Sở Ngoại vụ lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, địa phương 

liên quan. Cơ quan, địa phương được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn 

bản trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. 

Sở Ngoại vụ tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
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Bước 4: Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định về việc cơ quan, tổ 

chức xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.  

Bước 5: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh thông báo cho cơ quan, đơn vị để nhận kết quả. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công. 

- Thông qua hệ thống bưu chính. 

c) Thành phần hồ sơ 

- Công văn xin phép tổ chức; 

- Đề án tổ chức theo Mẫu 01 tại Quyết định 06/2020/QĐ-TTg ngày 

21/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo 

quốc tế tại Việt Nam. 

- Văn bản có ý kiến của các cơ quan liên quan trong trường hợp các quy 

định pháp luật khác có yêu cầu; 

- Văn bản đồng ý chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (nếu 

có). 

d) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.  

đ) Thời hạn giải quyết:  Không có. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Các cơ quan, tổ chức Việt Nam, tổ chức nước ngoài.  

g) Cơ quan thực hiện:  
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- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời đơn vị, tổ chức 

về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. 

i) Phí, lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề án tổ chức theo Mẫu 01 kèm theo 

Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các hội nghị, hội 

thảo quốc tế không thuộc các trường hợp nêu tại Khoản 1, Điều 3 Quyết định 

06/2020/QĐ-TTg  ngày  21/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản 

lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam như dưới đây: 

- Hội nghị, hội thảo quốc tế có thành viên tham dự là người đứng đầu hoặc 

quan chức cấp Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên của các nước, các vùng lãnh 

thổ, các tổ chức quốc tế. 

- Hội nghị, hội thảo quốc tế có chủ đề, nội dung liên quan đến các vấn đề 

về chủ quyền an ninh quốc gia, an ninh, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, quyền 

con người hoặc thuộc phạm vi bí mật nhà nước theo quy định pháp luật về bảo 

vệ bí mật nhà nước. 

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

Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. 

Công văn số 825/BNG-CNV ngày 10/3/2020 của Bộ Ngoại giao về việc 

đính chính Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg. 
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Mẫu số 01 

 

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC 

 

Số: .............   

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Địa điểm, ngày .... tháng.... năm ... 

 

ĐỀ ÁN 

Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về ... 

 Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh 

                                              - Sở Ngoại vụ. 

 

I. LÝ DO, MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO 

1. Bối cảnh, lý do tổ chức 

2. Mục đích, dự kiến kết quả 

3. Danh nghĩa tổ chức 

II. THÔNG TIN CỤ THỂ VỀ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo 

2. Địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có) 

3. Hình thức và công nghệ tổ chức (nếu là hội nghị, hội thảo trực tuyến) 

4. Thành phần tham gia tổ chức: cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía 

nước ngoài, cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ (nếu có) 

5. Dự kiến thành phần và số lượng tham dự: số lượng và cơ cấu thành 

phần đại biểu, bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nước 

ngoài 

6. Thông tin về báo cáo viên/diễn giả người nước ngoài: về lý lịch trích 

ngang và trình độ chuyên môn 

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC 

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG BÊN LỀ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO (NÊU RÕ 

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG) 

V. KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN HỘI NGHỊ, HỘI THẢO 

VI. NGUỒN KINH PHÍ TỔ CHỨC 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- …….; 

- Lưu: ...... 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/TỔ CHỨC 

(Chữ ký, đóng dấu) 

 

Họ và tên 
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3. Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế 

thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ 

a) Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức gửi hồ sơ xin chủ trương đăng cai tổ 

chức hội nghị, hội thảo quốc tế đến Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Ngoại 

vụ.  

+ Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh (đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình) 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày 

làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, Tết). 

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh kiểm tra thành phần, nội dung của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ theo 

đúng quy định, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh tiếp nhận, lập phiếu hẹn giải quyết hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Sở Ngoại vụ; 

trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định thì liên hệ, hướng dẫn một lần cho tổ 

chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện.   

Bước 3: Sở Ngoại vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lấy ý kiến bằng văn 

bản của Bộ Ngoại giao; Bộ Công an, các cơ quan, địa phương liên quan. Cơ 

quan, địa phương được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời 

gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. 

Bước 4: Sau khi có đầy đủ ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao; Bộ 

Công an; các cơ quan, địa phương liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ 

tướng Chính phủ xem xét, quyết định cho phép về chủ trương đăng cai tổ chức 

hội nghị, hội thảo quốc tế.  
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Bước 5: Sau khi nhận được ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân 

dân tỉnh trả lời bằng văn bản cho đơn vị tổ chức, đồng gửi Bộ Ngoại giao, Bộ 

Công an và các cơ quan, địa phương có liên quan. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công. 

- Thông qua hệ thống bưu chính. 

c) Thành phần hồ sơ 

- Công văn xin chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế 

(trong đó nêu rõ lý do, mục đích, chủ đề, dự kiến thành phần tham dự và dự kiến 

nguồn kinh phí). 

d) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.  

đ) Thời hạn giải quyết:  Không có. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Các cơ quan, tổ chức Việt Nam, tổ chức nước ngoài.  

g) Cơ quan thực hiện:  

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

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời đơn vị, tổ chức 

về chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. 

i) Phí, lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
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l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các hội nghị, hội 

thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ được nêu tại 

Khoản 1, Điều 3 Quyết định 06/2020/QĐ-TTg  ngày  21/2/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, bao 

gồm: 

- Hội nghị, hội thảo quốc tế có thành viên tham dự là người đứng đầu hoặc 

quan chức cấp Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên của các nước, các vùng lãnh 

thổ, các tổ chức quốc tế. 

- Hội nghị, hội thảo quốc tế có chủ đề, nội dung liên quan đến các vấn đề 

về chủ quyền an ninh quốc gia, an ninh, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, quyền 

con người hoặc thuộc phạm vi bí mật nhà nước theo quy định pháp luật về bảo 

vệ bí mật nhà nước. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 06/2020/QĐ-

TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, 

hội thảo quốc tế tại Việt Nam. 

Công văn số 825/BNG-CNV ngày 10/3/2020 của Bộ Ngoại giao về việc 

đính chính Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg. 

Lưu ý:  

- Việc xin chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tùy 

thuộc vào nhu cầu của đơn vị tổ chức, không phải quy trình bắt buộc cần thực 

hiện trước khi xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. 

- Sau khi được cho phép về chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội 

thảo quốc tế, đơn vị tổ chức có trách nhiệm xây dựng Đề án tổ chức và xin phép 

người có thẩm quyền về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế theo quy định. 

4. Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế 

không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ 
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a) Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức gửi hồ sơ xin chủ trương đăng cai tổ 

chức hội nghị, hội thảo quốc tế đến Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Ngoại 

vụ.  

+ Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh (đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình) 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày 

làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, Tết). 

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh kiểm tra thành phần, nội dung của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ theo 

đúng quy định, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh tiếp nhận, lập phiếu hẹn giải quyết hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Sở Ngoại vụ; 

trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định thì liên hệ, hướng dẫn một lần cho tổ 

chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện.  

Bước 3: Sở Ngoại vụ lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, địa phương 

liên quan. Cơ quan, địa phương được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn 

bản trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. 

Sở Ngoại vụ tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Bước 4: Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định về việc cơ quan, tổ 

chức xin chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.  

Bước 5: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh thông báo cho cơ quan, đơn vị để nhận kết quả. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công. 

- Thông qua hệ thống bưu chính. 



                       CÔNG BÁO/Số 59 + 60/Ngày 20-11-2020                             150 

 

  

c) Thành phần hồ sơ 

- Công văn xin chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế 

(trong đó nêu rõ lý do, mục đích, chủ đề, dự kiến thành phần tham dự và dự kiến 

nguồn kinh phí). 

d) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.  

đ) Thời hạn giải quyết:  Không có. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Các cơ quan, tổ chức Việt Nam, tổ chức nước ngoài.  

g) Cơ quan thực hiện:  

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

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời đơn vị, tổ chức 

về chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. 

i) Phí, lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các hội nghị, hội 

thảo quốc tế không thuộc các trường hợp nêu tại Khoản 1, Điều 3 Quyết định 

06/2020/QĐ-TTg  ngày  21/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản 

lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam như dưới đây: 

- Hội nghị, hội thảo quốc tế có thành viên tham dự là người đứng đầu hoặc 

quan chức cấp Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên của các nước, các vùng lãnh 

thổ, các tổ chức quốc tế. 
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- Hội nghị, hội thảo quốc tế có chủ đề, nội dung liên quan đến các vấn đề 

về chủ quyền an ninh quốc gia, an ninh, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, quyền 

con người hoặc thuộc phạm vi bí mật nhà nước theo quy định pháp luật về bảo 

vệ bí mật nhà nước. 

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

Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. 

Công văn số 825/BNG-CNV ngày 10/3/2020 của Bộ Ngoại giao về việc 

đính chính Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg. 

Lưu ý:  

- Việc xin chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tùy 

thuộc vào nhu cầu của đơn vị tổ chức, không phải quy trình bắt buộc cần thực 

hiện trước khi xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. 

- Sau khi được cho phép về chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội 

thảo quốc tế, đơn vị tổ chức có trách nhiệm xây dựng Đề án tổ chức và xin phép 

người có thẩm quyền về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế theo quy định. 

 

–––––––––––––––––––––– 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:    2457/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày   12  tháng 10 năm 2020 

  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung danh mục dự án nhà ở vào Kế hoạch thực hiện Chương trình 

phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình hàng năm và 05 năm giai đoạn 2017-2021   

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

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

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Kinh doanh Bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 111/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về Chương trình phát triền nhà ở tỉnh 

Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 
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Căn cứ Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở 

tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hòa Bình thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa 

Bình hàng năm và 05 năm, giai đoạn 2017-2021; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3149/TTr-SXD ngày 01  

tháng 10 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bổ sung danh mục các dự án 

nhà ở vào Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình hàng 

năm và 05 năm giai đoạn 2017-2021 tại Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 19 

tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. 

(Có danh mục dự án kèm theo). 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, 

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

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

Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Văn Khánh 
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DANH MỤC DỰ ÁN NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH 

 (Kèm theo Quyết định số:  2457/QĐ-UBND ngày   12   tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

 
         

TT Tên dự án Địa điểm 

Diện 

tích 

 (ha) 

 Tổng mức 

đầu tư  

(tỷ đồng)  

 Diện tích 

sàn 

(m2)  

 Số người  

đáp ứng  

Ghi 

chú 

 I Thành phố Hòa Bình 1,197.93 18,451.0 2,342,288.0 42,860.0   

 1 Khu nhà ở sinh thái Mường Hoa" Phường Dân Chủ 21.5           398.0            68,000              1,200    

 

2 

Khu đô thị sinh thái du lịch, nghỉ 

dưỡng tại xã Yên Mông, thành phố 

Hòa Bình  

Xã Yên Mông 198.6        2,359.0       297,900.0           5,500.0    

 
3 

Khu đô thị nông trại thông  minh tại xã 

Yên Mông 
Xã Yên Mông 30.0           857.0       162,000.0           1,500.0    

 
4 Dự án dân cư tại phường Thái Bình 

Phường Thái 

Bình 
2             90.0         18,000.0              560.0    

 
5 

Khu dân cư nông thôn và tái định cư 

tại Đồng Trám, xóm Miều 
Xã Trung Minh 32.91           828.0       150,000.0           1,400.0    

 6 Khu nhà ở Tiến An  Phường Dân Chủ 9.8           302.0         55,260.0           1,210.0    
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7 
Khu dân cư tại xã Sủ Ngòi và phường 

Dân Chù, thành phố Hòa Bình 

Phường Dân Chủ,  

xã Sủ Ngòi 
60.5        1,714.0       324,000.0           3,000.0    

 
8 

Khu nhà ở Dân Chủ tại xã Dân Chủ, 

thành phố Hòa Bình 
Phường Dân Chủ 8.98           263.0         45,000.0           1,100.0    

 9 Khu nhà ở Quỳnh Lâm Xã Sủ Ngòi 20.60           533.0         86,000.0           1,364.0    

 10 Khu dân cư Nông Giang Phường Kỳ Sơn 4.35           144.0          0,000.0              800.0    

 

11 

Xây dựng hạ tầng khu tái định cư cho 

các hộ dân trong khu công nghiệp 

Mông Hóa 

Xã Mông Hóa 6.94           186.0         35,000.0              900.0    

 12 Khu tái định cư KCN Yên Quang Xã Quang Tiến 15.12           345.0         45,000.0           1,200.0    

 

13 

Khu tái định cư dự án Đầu tư xây dựng 

hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hợp 

phần: Công trình thu, trạm bơm nước 

thô, tuyến ống nước thô, nhà máy 

nước, bể chứa trung gian và tuyến ống 

truyền tải nước sạch 

Xã Mông Hóa 2.48           105.0         24,000.0              750.0    

 
14 

Tái định cư phân tán dự án đường trục 

chính khu công nghiệp Mông Hóa 
Xã Mông Hóa 0.18               8.0           1,700.0                50.0    

 15 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Phường Hữu 2.50           106.0         24,000.0              750.0    
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Hữu Nghị Nghị 

16 
Khu tái định cư Phường Tân Hòa (gần 

cụm trường Tân Hòa) 
Phường Tân Hòa 2.50           106.0         24,000.0              750.0    

 

17 

Quy hoạch khu dân cư và tái định cư 

cho dự án án cầu Hòa Bình 2 và cá dự 

án khác 

Phường Đồng 

Tiến 
0.5             22.0           4,800.0              150.0    

 
18 

Khu tái định cư Đồng Chanh, Phường 

Kỳ Sơn 
Phường Kỳ Sơn 0.34             13.0           3,500.0              100.0    

 

19 

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục 

vụ GPMB Cụm công nghiệp Yên 

Mông 

Xã Yên Mông 2.5           106.0         24,000.0             750.0    

 
20 Khu tái định cư phường Thái Bình 

Phường Thái 

Bình 
1.9             90.0         18,000.0              560.0    

 
21 

Khu nhà ở công nhân khu công nghiệp 

Mông Hóa 
Xã Mông Hóa 4           180.0         36,000.0           1,120.0    

 
22 

 Khu dân cư tổ 1A, Phường Tân Thịnh 

(trên đất kho 2) 

Phường Tân 

Thịnh 
1.09             45.0           9,000.0              280.0    

 
23 

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường 

Hữu Nghị 

Phường Hữu 

Nghị 
2.50           106.0         24,000.0              750.0    
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24 
Khu tái định cư Phường Tân Hòa (gần 

cụm trường Tân Hòa) 
Phường Tân Hòa 2.50           106.0         24,000.0              750.0    

 

25 

Dự án khu quy hoạch xây dựng khu tái 

định cư và bán đấu giá đất ở dân cư tổ 

14, phường Thịnh Lang 

Phường Thịnh 

Lang 
6.50           164.0         30,000.0              850.0    

 

26 

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư dân 

cư sạt lở đất tại Đồi Sim xóm Tiểu khu 

Thái Thịnh 

Phường Thái 

Bình 
1.40             52.0         12,000.0              450.0    

 

27 

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư dân 

cư sạt lở đất tại Đồi Bưa Khấm, xóm 

Thái, phường Thái Bình 

Phường Thái 

Bình 
1.70             61.0         14,000.0              500.0    

 
28 

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và bán 

đấu giá đất xã Trung Minh 
Xã Trung Minh 2.16             81.0         18,000.0              550.0    

 
29 Dự án khu nhà ở tại khu Quỳnh Lâm 

Xã Dân Chủ và 

xã Sủ Ngòi 
2.36           102.0         23,000.0              620.0    

 30 Khu dân cư xóm Đồng Trùng Xã Thống Nhất 5.57           139.0         25,000.0              900.0    

 
31 

Khu dịch vụ thiết chế văn hóa tại xã 

Quang Tiến, thành phố Hòa Bình 
Xã Quang Tiến 14.64           341.0         49,648.0           1,996.0    

 

34 

Đầu tư xây dựng nhà ở, du lịch và dịch 

vụ trên địa bàn xã Hòa Bình, thành phố 

Hòa Bình 

Xã Hòa Bình 257.4        2,245.0         85,000.0           1,200.0    
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35 
Khu nhà ở, du lịch sinh thái nghỉ 

dưỡng 
Xã Thịnh Minh 86.8        1,049.0         90,000.0           1,200.0  

 

36 

Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 khu vực phía Đông xã Trung 

Minh, thành phố Hòa Bình 

Xã Trung Minh 169.0        2,026.0       170,000.0           2,500.0  

 
37 

Khu nhà ở sinh thái Quang Tiến, xã 

Quang Tiến 
Xã Quang Tiến 81.9           989.0         85,000.0           1,100.0    

 

38 

Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tạo quỹ đất 

phục vụ phát triển đô thị trên địa bàn 

thành phố Hòa Bình 

xã Sủ Ngòi, xã 

Dân Chủ 
134.2        2,190.0  

      

207,480.0  
         4,500.0    

 Các dự án thuộc huyện Kỳ Sơn cũ (Nay là thành phố Hòa 

Bình) 
862.4 

      

13,217.0  

   

1,250,560.0  
       23,934.0    

 

1 

Khu đô thị đa năng Kỳ Sơn (Đổi tên 

thành Khu dân cư Kỳ Sơn, phường Kỳ 

Sơn) 

Phường Kỳ Sơn 98        1,369.0       117,500.0           1,724.0    

 

2 

Khu đô thị đa năng Kỳ Sơn 2 (Đổi tên 

thành Khu dân cư Mông Hóa, phường 

Kỳ Sơn) 

Phường Kỳ Sơn 100        1,721.0       107,900.0           7,160.0    

 
3 

Khu biệt thự nhà vườn Hòa Bình 

Green Village tại phường Kỳ Sơn 
Phường Kỳ Sơn 89        1,197.0         95,000.0           1,300.0    
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4 Khu đô thị Phú Hưng Khang Xã Thịnh Minh 405        5,740.0       486,000.0           8,500.0    

 5 Khu nhà ở tại Mông Hóa Xã Mông Hóa 10           305.0         45,160.0           1,100.0    

 6 Khu nhà ở Phúc Tiến Xã Quang Tiến 30.78           657.0       122,000.0           1,200.0    

 
7 

Khu đô thị sinh thái kết hợp du lịch tại  

Mông Hóa, phường Kỳ Sơn 
Xã Mông Hóa 99.6        1,371.0       115,000.0           1,450.0    

 8 Khu đô thị Greenco Farm Phường Kỳ Sơn 30.0           857.0       162,000.0           1,500.0    

 II  Huyện Yên Thủy 1.5 85        21,000.0  400   

 
1 

Khu dân cư khu phố 5 thị trấn Hàng 

Trạm 

Khu phố 12 thị 

trấn Hàng Trạm 
1.5             85.0         21,000.0              400.0    

 III  Huyện Tân Lạc 45.47        2,074.0       425,000.0           5,596.0    

 
1 

Khu dân cư mới Đồng Quạt, thị trấn 

Mường Khến 

Thị trấn Mường 

Khến 
16.97 

           

690.0  

      

156,000.0  
         2,100.0    

 
2 

Khu dân cư thị trấn Mường Khến 

huyện Tân Lạc 

Thị trấn Mường 

Khến 
8.9 

           

548.0  

      

112,000.0  
         1,246.0    

 
3 

Xây dựng hạ tầng khu dân cư mới thị 

trấn Mường Khến 

Thị trấn Mường 

Khến 
9.6           586.0       115,000.0           1,300.0    
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4 Khu nhà ở Trung tâm xã Vân Sơn Xã Vân Sơn 10 
           

250.0  

        

42,000.0  
            950.0    

 IV  Huyện Mai Châu 138.2        2,331.0       332,000.0           3,990.0    

 
1 Khu dân cư Nam thị trấn Mai Châu 

Thị trấn Mai 

Châu 
9.8           479.0       109,000.0           1,320.0  

  
 

2 Khu dân cư xóm Lầu, xã Mai Hạ 
Xóm Lầu, xã Mai 

Hạ 
9.8           479.0       109,000.0           1,320.0  

 
3 Khu dân cư xóm Văn 

Xóm Văn, thị trấn 

Mai Châu 
0.354             35.0           9,000.0              150.0  

 
4 

Khu đô thị sinh thái Tòng Đậu, huyện 

Mai Châu 
Xã Tòng Đậu 118.2        1,338.0       105,000.0           1,200.0    

 V Huyện Lạc Sơn 16.4 491        90,000.0           1,200.0    

 

1 

Khu nhà ở, thương mại và thể dục thể 

thao tại thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc 

Sơn 

Thị trấn Vụ Bản 16.4           491.0         90,000.0           1,200.0    

 VI Huyện Lạc Thủy       90.0         1,230.0       122,000.0           1,000.0    

 
1 Khu đô thị sinh thái Thanh Hà 

Thị trấn Ba Hàng 

Đồi 
90        1,230.0       122,000.0           1,000.0    
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VII  Huyện Kim Bôi 387.75 5,716.0 705,417.0          6,788.0    

 

1 

Dự án khu nhà vườn kết hợp nghỉ 

dưỡng sinh thái  

(Dự án đổi tên thành Khu nhà vườn 

sinh thái Venice Hòa Bình tại xã Mỵ 

Hòa, huyện Kim Bôi) 

Xã Mỵ Hòa  55.3 695.0 64,026.0 600.0   

 

2 

Dự án du lịch - dịch vụ và khu nhà 

vườn sinh thái Kim Bôi - Hòa Bình  

(dự án đổi tên thành Khu nhà vườn 

sinh thái Kim Bôi Hòa Bình tại xã Mỵ 

Hòa, huyện Kim Bôi)  

Xã Mỵ Hòa 155.46 1,553.0 135,000.0 1,280.0   

 
3 

Dự án Khu nhà vườn cao cấp Golden 

farm tại xã Sào Báy, huyện Kim Bôi 
Xã Sào Báy 86.21 1,117.0 124,391.0 800.0   

 
4 

 Khu đô thị sinh thái tại xã Vĩnh Tiến 

huyện Kim Bôi 
Xã Vĩnh Tiến 70 991.0 105,000.0 1,000.0   

 
5 

Khu dân cư tại thị trấn Bo, huyện Kim 

Bôi, tỉnh Hòa Bình 
Xã Kim Bình,  11.8 810.0 167,000.0 1,908.0   

 
6 

Khu phức hợp ở - dịch vụ thương mại 

Habi Valley Kim Bôi 
Xã Hạ Bì 8.98 550.0 110,000.0 1,200.0   

 VIII  Huyện Đà Bắc 30.2 871.0 172,800.0 2,450.0 
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1 Khu dân cư thôn Công 
thôn Công, thị 

trấn Đà Bắc 
0.55 

             

23.0  

          

4,800.0  
            150.0  

  
 

2 Khu dân cư thôn Mu 
Thôn Mu, thị trấn 

Đà Bắc 
9.6 

           

475.0  

      

108,000.0  
         1,300.0  

 

3 

Đầu tư xây dựng nhà ở, du lịch và dịch 

vụ trên địa bàn xã Toàn Sơn, huyện Đà 

Bắc 

Xã Toàn Sơn 20 
           

373.0  

        

60,000.0  
         1,000.0    

 
IX Huyện Lương Sơn 73.3 

        

3,017.0  

      

654,000.0  
         7,790.0    

 

1 Khu dân cư F-Home 

Xóm Đồng Bái, 

thị trấn Lương 

Sơn 

15.48 
           

595.0  

      

130,000.0  
         1,500.0    

 
2 

Khu đô thị mới tại xã Tân Vinh huyện 

Lương Sơn 
Xã Tân Vinh 9.8 

           

479.0  

      

109,000.0  
         1,320.0    

 
3 Khu dân cư thị trấn Lương Sơn 

Thị trấn Lương 

Sơn 
10.5 

           

638.0  

      

132,000.0  
         1,470.0    

 
4 

Khu đô thị tại khu Đồng Bái, thị trấn 

Lương Sơn, huyện Lương Sơn 

Thị trấn Lương 

Sơn 
9.6 

           

474.0  

      

108,000.0  
         1,300.0    

 
5 Khu nhà ở Hòa Sơn Xã Hòa Sơn 27.88 

           

831.0  

      

175,000.0  
         2,200.0    
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IX  Huyện Cao Phong 177.5    4,784.0   815,000.0    10,550.0    

 1 Khu dân cư xóm Bảm Xã Tây Phong 9.4           447.0       105,000.0           1,200.0  

   
2 Khu dân cư phía Đông Bắc cầu Bưng 

Xóm Bưng 3 và 

Bưng 4 
30           750.0       120,000.0           1,500.0  

 3 Khu dân cư xóm Bắc Sơn Xã Bắc Sơn 3           135.0         27,000.0              840.0  

  

 
4 

Khu Trung tâm thương mại - Nhà ở 

khu 5, thị trấn Cao Phong 

Thị trấn Cao 

Phong 
2             90.0         18,000.0              560.0  

 5 Khu dân cư xóm Tiềng, xã Bắc Phong Xã Bắc Phong 60        1,500.0       240,000.0           2,800.0  

 
6 Khu dân cư Khu 2, thị trấn Cao Phong 

Thị trấn Cao 

Phong 
40        1,050.0       160,000.0           1,800.0  

 

7 

Khu dân cư và Trung tâm thương mại 

dịch vụ xóm Bảm (cụm công nghiệp 

cũ) 

Xã Tây Phong 16           392.0         70,000.0              900.0  

 
8 

Khu đô thị sinh thái kết hợp với du lịch 

dịch vụ Thung Nai 
Xã Thung Nai 17.13           420.0         75,000.0              950.0    

 

    

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Số: 2461 /QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hoà Bình, ngày 13  tháng 10 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Cơ sở giáo dục, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội  

các huyện, thành phố trên địa bàn 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 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình 

hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ về việc hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủt tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2284/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/8/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành 
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chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2753/TTr-SNV ngày       

06/10/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

lĩnh vực giáo dục và đào tạo (01 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội 

vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ sở giáo dục, Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố trên địa bàn 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 UBND 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, Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện theo quy định. 

- Giao Sở Nội vụ 

+ 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 tỉnh trình 

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian trước ngày 20/10/2020. 

+ 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 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
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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. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện và chỉ đạo cơ quan, 

đơn vị thuộc phạm vi quản lý tiếp nhận, giải quyết và niêm yết, công khai TTHC 

thuộc thẩm quyền tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện và Trang 

Thông tin điện tử của địa phương theo quy định. 

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

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

vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các 

Ban, Ngành có chức năng liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố và 

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

 CHỦ TỊCH 

 

 Bùi Văn Khánh 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH   

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ, 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, CƠ SỞ GIÁO DỤC, PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH 

  (Ban hành kèm theo Quyết định số  2461/QĐ-UBND ngày 13   tháng 10 năm 2020  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

––––––––  

Phần I. DANH MỤC TTHC 

 

TT Tên TTHC/Mã TTHC 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

 

Căn cứ 

pháp lý 

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 

 

 

1 

Xét, cấp học bổng chính 

sách 

1.002407.000.00.00.H28 

a) Đối với sinh viên theo chế độ cử tuyển: 

- Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, lập danh sách, dự toán 

nhu cầu kinh phí và thực hiện việc chi trả học 

Nộp trực tiếp hoặc qua 

bưu điện đến Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh (Sở Nội Vụ tỉnh tiếp 

nhận đối với sinh viên 

Không 

Nghị định 

số  84/20

20/NĐ-

CP ngày 

17/7/202
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TT Tên TTHC/Mã TTHC 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

 

Căn cứ 

pháp lý 

bổng chính sách cho sinh viên theo quy định. 

- Trường hợp hồ sơ không bảo đảm đúng quy định, 

Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

có trách nhiệm thông báo cho người học trong thời 

hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. 

b) Đối với học sinh trường dự bị đại học, trường 

phổ thông dân tộc nội trú: 

- Cơ sở giáo dục tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, lập 

danh sách, dự toán nhu cầu kinh phí gửi về cơ 

quan quản lý trực tiếp. 

- Trường hợp hồ sơ không bảo đảm đúng quy định, 

cơ sở giáo dục có trách nhiệm thông báo cho 

người học trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 

trường đại học, trường 

cao đẳng sư phạm; Sở 

Lao động - Thương binh 

và Xã hội tỉnh tiếp nhận 

đối với sinh viên trường 

cao đẳng trừ sinh viên 

trường cao đẳng sư 

phạm). 

+ Cơ sở giáo dục (đối với 

học sinh trường dự bị đại 

học, trường phổ thông 

dân tộc nội trú; học viên 

cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp công lập dành cho 

0 của 

Chính 

phủ quy 

định chi 

tiết một 

số điều 

của Luật 

Giáo 

dục. 
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TT Tên TTHC/Mã TTHC 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

 

Căn cứ 

pháp lý 

ngày nhận được hồ sơ. 

c) Đối với học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

dành cho thương binh, người khuyết tật: 

- Đối với học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

công lập: Hiệu trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

công lập tổ chức thẩm định hồ sơ, tổng hợp, lập 

danh sách và dự toán kinh phí thực hiện chế độ hỗ 

trợ chi phí học tập cho sinh viên trình cơ quan 

quản lý trực tiếp phê duyệt, tổng hợp gửi cơ quan 

tài chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Trường hợp hồ sơ không bảo đảm đúng quy định, 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập có trách 

nhiệm thông báo cho người học trong thời hạn 05 

thương binh, người 

khuyết tật). 

Hoặc qua Bộ phận Một 

cửa cấp huyện (Phòng 

Lao động - Thương binh 

và Xã hội các huyện, 

thành phố tiếp nhận đối 

với học viên cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp tư thục 

dành cho thương binh, 

người khuyết tật). 
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TT Tên TTHC/Mã TTHC 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

 

Căn cứ 

pháp lý 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; 

- Đối với học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư 

thục: Học viên làm đơn đề nghị gửi cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp nơi theo học để xác nhận vào đơn 

trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được đơn và hướng dẫn học viên gửi hồ sơ về 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi học 

viên có hộ khẩu thường trú. Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội tổ chức thẩm định, phê 

duyệt danh sách đối tượng được hưởng chính sách 

và xây dựng dự toán kinh phí thực hiện gửi cơ 

quan tài chính cùng cấp, trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, 
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TT Tên TTHC/Mã TTHC 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

 

Căn cứ 

pháp lý 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách 

nhiệm thông báo cho người học trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. 
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Phần II. 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

––––––––  

 1. Thủ tục xét, cấp học bổng chính sách 

1.1. Trình tự thực hiện: 

 a) Đối với sinh viên theo chế độ cử tuyển: 

 - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhập học, sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp 

hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến theo quy định về Sở Nội vụ nơi đăng 

ký hộ khẩu thường trú đối với sinh viên trường đại học, trường cao đẳng sư phạm 

hoặc Sở lao động - Thương binh và Xã hội nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với 

sinh viên trường cao đẳng trừ sinh viên trường cao đẳng sư phạm. 

 - Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, thẩm 

định, lập danh sách, dự toán nhu cầu kinh phí và thực hiện việc chi trả học bổng 

chính sách cho sinh viên theo quy định. 

 - Trường hợp hồ sơ không bảo đảm đúng quy định, Sở Nội vụ, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thông báo cho người học trong thời 

hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. 

 - Sinh viên nhận học bổng chính sách trực tiếp tại Sở Nội vụ, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội hoặc thông qua tài khoản ngân hàng của sinh viên 

theo định kỳ xét, cấp học bổng. 

 b) Đối với học sinh trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú: 

 - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhập học, học sinh nộp hồ sơ theo quy 

định cho nhà trường nơi học sinh đang theo học để xét, cấp học bổng chính sách. 
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 - Cơ sở giáo dục tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, lập danh sách, dự toán nhu 

cầu kinh phí gửi về cơ quan quản lý trực tiếp. Trường hợp hồ sơ không bảo đảm 

đúng quy định, cơ sở giáo dục có trách nhiệm thông báo cho người học trong thời 

hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. 

 - Học sinh nhận học bổng chính sách tại cơ sở giáo dục đang theo học theo 

định kỳ xét, cấp học bổng chính sách theo quy định. 

 c) Đối với học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương binh, 

người khuyết tật: 

 - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhập học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

thông báo cho học viên về chế độ học bổng chính sách, thời gian nộp hồ sơ và 

hướng dẫn học viên nộp hồ sơ theo quy định. 

 - Đối với học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập: Hiệu trưởng cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp công lập tổ chức thẩm định hồ sơ, tổng hợp, lập danh sách 

và dự toán kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên trình cơ 

quan quản lý trực tiếp phê duyệt, tổng hợp gửi cơ quan tài chính trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

 Trường hợp hồ sơ không bảo đảm đúng quy định, cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp công lập có trách nhiệm thông báo cho người học trong thời hạn 05 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. 

 - Đối với học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục: Học viên làm đơn 

đề nghị gửi cơ sở giáo dục nghề nghiệp nơi theo học để xác nhận vào đơn trong 

thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn và hướng dẫn học viên gửi 

hồ sơ về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi học viên có hộ khẩu 

thường trú. 
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 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thẩm định, phê duyệt 

danh sách đối tượng được hưởng chính sách và xây dựng dự toán kinh phí thực 

hiện gửi cơ quan tài chính cùng cấp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thông báo cho người học trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. 

 1.2. Cách thức thực hiện: 

 Nộp hồ sơ theo một trong ba cách thức sau: 

 a) Trực tiếp tại Sở Nội Vụ/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Cơ sở 

giáo dục/Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 b) Qua đường bưu điện. 

 c) Nộp trực tuyến. 

 1.3. Thành phần và số lượng hồ sơ: 

 Thành phần hồ sơ: 

 a) Đối với sinh viên theo chế độ cử tuyển: Bản cam kết của sinh viên, có 

xác nhận của nhà trường nơi đang theo học (Theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định số 84/2020/NĐ-CP). 

 b) Đối với học sinh trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú: 

 - Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc 

bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy khai sinh. 

 - Giấy báo trúng tuyển. 

 c) Đối với học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương binh, 

người khuyết tật: 
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 - Đơn đề nghị (Theo Mẫu số 02; Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP). 

 - Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc 

bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy khai sinh. 

 - Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc 

bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban 

nhân dân xã, phường, thị trấn cấp đối với học viên là người khuyết tật. 

 Trường hợp học viên chưa có giấy xác nhận khuyết tật thì bổ sung bản sao 

được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo 

bản chính để đối chiếu quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc trợ cấp 

xã hội đối với người khuyết tật. 

 - Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc 

bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu thẻ thương binh đối với học viên là 

thương binh. 

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 1.4. Thời hạn giải quyết: 

 a) Đối với sinh viên theo chế độ cử tuyển: 

 - Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, thẩm 

định, lập danh sách, dự toán nhu cầu kinh phí và thực hiện việc chi trả học bổng 

chính sách cho sinh viên theo quy định. 

 - Trường hợp hồ sơ không bảo đảm đúng quy định, Sở Nội vụ, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thông báo cho người học trong thời 

hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. 

 b) Đối với học sinh trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú: 
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 - Cơ sở giáo dục tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, lập danh sách, dự toán nhu 

cầu kinh phí gửi về cơ quan quản lý trực tiếp. 

 - Trường hợp hồ sơ không bảo đảm đúng quy định, cơ sở giáo dục có trách 

nhiệm thông báo cho người học trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ. 

 c) Đối với học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương binh, 

người khuyết tật: 

 - Đối với học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập: Hiệu trưởng cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp công lập tổ chức thẩm định hồ sơ, tổng hợp, lập danh sách 

và dự toán kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên trình cơ 

quan quản lý trực tiếp phê duyệt, tổng hợp gửi cơ quan tài chính trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

 Trường hợp hồ sơ không bảo đảm đúng quy định, cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp công lập có trách nhiệm thông báo cho người học trong thời hạn 05 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; 

 - Đối với học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục: Học viên làm đơn 

đề nghị gửi cơ sở giáo dục nghề nghiệp nơi theo học để xác nhận vào đon trong 

thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn và hướng dẫn học viên gửi 

hồ sơ về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi học viên có hộ khẩu 

thường trú. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thẩm định, phê 

duyệt danh sách đối tượng được hưởng chính sách và xây dựng dự toán kinh phí 

thực hiện gửi cơ quan tài chính cùng cấp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội có trách nhiệm thông báo cho người học trong thời hạn 07 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. 

 1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
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 Sinh viên hệ cử tuyển; học sinh trường dự bị đại học, trường phổ thông dân 

tộc nội trú; học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương binh, người 

khuyết tật. 

 1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

 a) Sở Nội Vụ (đối với sinh viên trường đại học, trường cao đẳng sư phạm). 

 b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với sinh viên trường cao 

đẳng trừ sinh viên trường cao đẳng sư phạm). 

 c) Cơ sở giáo dục (đối với học sinh trường dự bị đại học, trường phổ thông 

dân tộc nội trú; học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập dành cho thương 

binh, người khuyết tật). 

 d) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (học viên cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp tư thục dành cho thương binh, người khuyết tật). 

 1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

 Học bổng chính sách được cấp cho người học nhận học bổng theo các hình 

thức: trực tiếp chuyển kinh phí cho cơ sở giáo dục, cấp tiền mặt trực tiếp hoặc 

chuyển qua tài khoản ngân hàng. Người học nhận học bổng chính sách hai lần 

trong năm học, mỗi lần cấp 6 tháng, lần thứ nhất cấp vào tháng 10, lần thứ hai cấp 

vào tháng 3. 

 Trường hợp người học chưa nhận được học bổng chính sách theo thời hạn 

quy định thì được truy lĩnh trong kỳ cấp học bổng tiếp theo. 

 1.8. Lệ phí: 

 Không. 

 1.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: 

 a) Bản cam kết (Mẫu số 01 Nghị định số 84/2020/NĐ-CP). 



179                          CÔNG BÁO/Số 59 + 60/Ngày 20-11-2020 

 

 

 b) Đơn đề nghị cấp học bổng chính sách (Mẫu số 02 và mẫu số 03 Nghị 

định số 84/2020/NĐ-CP). 

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

 Không. 

 1.11. Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: 

 Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục. 
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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN CAM KẾT 

Tôi là................................................................................................................  

Sinh viên lớp:.............................. Khóa:........................ Khoa:....................... 

Trường:............................................................................................................ 

Địa chỉ thường trú........................................................................................... 

Số chứng minh nhân dân (Thẻ căn cước công dân): ...................................... 

ngày cấp: ............................................ nơi cấp: .............................................. 

Tôi đã nghiên cứu kỹ và xin cam kết thực hiện các nội dung về học bổng 

chính sách đối với sinh viên theo chế độ cử tuyển được quy định tại Nghị định số 

..../2020/NĐ-CP ngày ... tháng .... năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Giáo dục. 

Nếu trong trường hợp phải bồi hoàn, tôi xin cam kết hoàn trả số tiền học 

bổng được nhận theo đúng với các quy định của pháp luật. 

  

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

NGƯỜI VIẾT CAM KẾT 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

  

GIẤY XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG 

Trường............................................................................................................. 

Địa chỉ:............................................................................................................  

Số điện thoại:...................................................................................................  

Xác nhận anh/chị (Chữ in hoa, có dấu) ......................................................... 

là sinh viên năm thứ: ………... Khoá: …………..... Khoa: …………............... 

Giấy xác nhận này để làm căn cứ xét, cấp học bổng chính sách theo quy định 

hiện hành. 

Trong trường hợp sinh viên bị kỷ luật, đình chỉ học tập hoặc buộc thôi học, 

nhà trường sẽ gửi thông báo kịp thời về địa phương. 

  

  …………, ngày.... tháng.... năm.... 

TM. NHÀ TRƯỜNG 
(Ký tên, đóng dấu) 
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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 HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH 

Kính gửi: ..................... 

Họ và tên: ................................................................ Dân tộc:......................... 

Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................... 

Nơi sinh:..........................................................................................................  

Lớp:..................................................... Khóa:..................................................  

Mã số học viên (nếu có):.................................................................................  

Thuộc đối tượng:............................................................................................. 

(ghi rõ đối tượng được hưởng học bổng chính sách) 

Căn cứ Nghị định số.... /2020/NĐ-CP ngày.... tháng... năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục, tôi làm đơn này đề nghị 

được Nhà trường xem xét để cấp học bổng chính sách theo quy định. 

  

 

    XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC 

(Quản lý học sinh, sinh viên) 

………, ngày.... tháng.... năm.... 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 03 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH 

Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

Họ và tên: .................................................. Dân tộc: ......................................  

Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................... 

Nơi sinh:..........................................................................................................  

Lớp:......................................................... Khóa:..............................................  

Họ tên cha/mẹ học viên:.................................................................................. 

Hộ khẩu thường trú:........................................................................................  

Mã số học viên (nếu có):................................................................................. 

Thuộc đối tượng:.............................................................................................  

(ghi rõ đối tượng được hưởng chính sách) 

Căn cứ Nghị định số ..../2020/NĐ-CP ngày .... tháng ... năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục, tôi làm đơn này đề 

nghị được Nhà trường xem xét để cấp học bổng chính sách theo quy định. 

   …..…, ngày.... tháng.... năm… 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

  

XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHỆP TƯ THỤC 
Cơ sở giáo dục nghề nghiệp: .......................................................................... 

Xác nhận anh/chị: ........................................................................................... 

Hiện là học viên lớp: ………........ Khóa:……………….. Thời gian khóa 

học: …….. (năm) 

Hệ đào tạo: ............................................................................. của nhà 

trường. 

Kỷ luật:........................................................... (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu 

có). 

Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét cấp học bổng 

chính sách cho anh/chị theo quy định. 

   ....., ngày.... tháng.... năm.... 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, đóng dấu) 
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