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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 

Số: 2325 /QĐ-UBND 

 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hòa Bình, ngày   29  tháng 9 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban 

 nhân dân tỉnh và Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 

nhiệm kỳ 2016-2021 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 

 

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

Căn cứ Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 

20/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết 

số 12/NQ-HĐND ngày 20/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận 

kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 

2016-2021, Nghị quyết số 177/NQ-HĐND ngày 14/10/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hòa Bình xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021;Nghị quyết số 301/NQ-HĐND ngày 

11/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình xác nhận kết quả bầu cử Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; 
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Căn cứ Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo 

Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016; 

Thực hiện Quyết định số 968/QĐ-TTg ngày 03/8/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm 

kỳ 2016-2021; Quyết định số 1197/QĐ-TTg ngày 30/6/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-

2021; Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 22/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; 

Quyết định số 1446/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 

chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-

2021;Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 

chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch, các 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh 

I. NGUYÊN TẮC PHÂN CÔNG 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo chung mọi hoạt động của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh; thực hiện các mặt công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh theo 

chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 19/6/2015; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các mặt hoạt động lớn, quan trọng 

trên tất cả các lĩnh vực công tác. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, xử lý các công việc hàng 

ngày trong từng lĩnh vực công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngoại trừ các công 

việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo; khi thực hiện nhiệm vụ 
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Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh để giải quyết công việc thuộc phạm vi được phân công. 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về các quyết định liên quan đến việc thực hiện các công việc được 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công; báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi thấy cần thiết. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công một Phó Chủ tịch làm nhiệm 

vụ Thường trực để giúp Chủ tịch điều hành các hoạt động chung của Ủy ban nhân 

dân tỉnh khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vắng mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp giải quyết công việc của Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi vắng hoặc phân công Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh khác giải quyết công việc thay Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi vắng. 

3. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh chủ động giải quyết công việc. Nếu có vấn đề liên quan đến 

lĩnh vực do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khác phụ trách thì các Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động phối hợp với nhau để giải quyết. Trường hợp 

các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh đang phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh quyết định. 

4. Trong trường hợp thấy cần thiết, hoặc khi Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh vắng mặt thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp xử lý công việc đã phân 

công cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đó; việc phân công công việc giữa 

các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (theo điều 2 Quyết định này) có thể thay 

đổi theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

5. Các Ủy viên của Ủy ban nhân dân tỉnh là Giám đốc các Sở, Thủ trưởng 

các cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công và phải 
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chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

6. Trường hợp cần thiết, hàng tuần, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có buổi họp giao ban để 

xử lý những vấn đề mà Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chưa xử lý 

được (qua hồ sơ, phiếu trình của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) và các vấn đề 

khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định các vấn đề đưa ra họp giao ban 

và chủ trì họp giao ban; khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi vắng, Phó Chủ tịch 

làm nhiệm vụ Thường trực (hay Phó Chủ tịch được phân công) thay mặt Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì họp giao ban. Tại các buổi họp giao ban, các Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp hoặc ủy nhiệm cho Chánh Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh trình bày các nội dung công việc cần trao đổi. 

7. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp mỗi tháng một lần; trường hợp thấy 

cần thiết thì tổ chức phiên họp đột xuất. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì 

phiên họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. Khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vắng 

mặt, Phó Chủ tịch làm nhiệm vụ Thường trực (hay Phó Chủ tịch được phân công) 

thay Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Khi họp, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh hay Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được phân công chủ trì việc 

thảo luận từng vấn đề, từng nội dung, sau đó kết luận cuộc họp. 

II. NỘI DUNG PHÂN CÔNG 

1. Đối với các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Trong phạm vi lĩnh 

vực đƣợc phân công, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm 

và quyền hạn sau: 

a) Chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố xây dựng quy chế, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; các đề 



6                                  CÔNG BÁO/Số 49 + 50/Ngày 01-10-2020 
 

án, các vấn đề lớn, các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh liên 

quan đến lĩnh vực công tác được giao; 

b) Kiểm tra, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; kế hoạch và ngân sách thuộc lĩnh vực phụ trách; 

c) Giải quyết các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các vấn đề liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh 

vực mà các Sở, Ban, ngành không thống nhất ý kiến; 

d) Theo dõi công tác tổ chức và cán bộ, chỉ đạo việc xử lý những vấn đề nội 

bộ thuộc cơ quan, tổ chức được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao phụ trách; 

đ) Phó Chủ tịch làm nhiệm vụ Thường trực thay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh chủ trì và điều phối hoạt động chung của Ủy ban nhân dân tỉnh khi Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi vắng.  

e) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh không xử lý các vấn đề ngoài phạm 

vi công việc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công và những vấn đề 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Đối với các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn cũng như lĩnh vực được phân công, các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh là Giám 

đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu, giúp Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà 

nước về lĩnh vực được phân công; đồng thời có trách nhiệm xem xét, dự thảo các văn 

bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết những 

công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. 

Điều 2. Phân công cụ thể công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh, các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Văn Khánh 
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a) Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; lãnh đạo các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan 

chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

b) Trực tiếp chỉ đạo các Sở, ngành và các lĩnh vực sau đây:  

* Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các Sở, ngành: 

- Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp, Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh, Công an tỉnh và thành phố Hòa Bình; huyện Cao Phong. 

* Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau đây:  

- Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân 

sách Nhà nước hàng năm và dài hạn của tỉnh; quyết định phân bổ các nguồn lực 

phát sinh ngoài dự toán; làm chủ tài khoản Quỹ Dự trữ tài chính của tỉnh; 

- Công tác quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch và kế hoạch sử dụng 

đất, xúc tiến đầu tư (chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư); chiến lược 

quốc gia về tăng trưởng xanh; 

- Chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội. 

- Chủ trương đầu tư các công trình, dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà 

nước mới phát sinh ngoài kế hoạch; các dự án thuộc nguồn vốn đầu tư công, vốn trái 

phiếu Chính phủ, nguồn vốn ODA và các nguồn vốn khác... (Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh giao các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các công 

trình, dự án nguồn vốn đầu tư công, trái phiếu chính phủ và nguồn vốn ODA theo 

từng lĩnh vực phụ trách); 

- Cho ý kiến về chủ trương đầu tư các dự án theo lĩnh vực đã phân công cho 

các Phó Chủ tịch 
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- Công tác nội vụ (tổ chức bộ máy, chính sách, cán bộ, xây dựng chính 

quyền, địa giới hành chính, công tác thi đua - khen thưởng); công tác tư pháp; 

công tác cải cách hành chính; quyết định về quy chế và lề lối làm việc của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh;  

- Công tác đối nội, đối ngoại của tỉnh; 

- Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác tiếp dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo của công dân. 

c) Là Chủ tịch các Hội đồng: Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Nghĩa vụ quân 

sự tỉnh. 

Là Trưởng các Ban Chỉ đạo: Phòng chống khủng bố tỉnh; Khu vực phòng 

thủ tỉnh; An toàn thực phẩm tỉnh; Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình; Thi hành án dân sự tỉnh; Cải thiện môi 

trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số cạnh tranh tỉnh Hòa Bình; Cải cách 

hành chính tỉnh; Lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu 

thuộc tỉnh Hòa Bình theo Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

- Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh; Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu 

quốc gia. 

 d) Chủ trì phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; giữ mối liên hệ với Thường trực Tỉnh ủy. 

2. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Toàn 

a) Làm nhiệm vụ Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, thay mặt Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì và điều phối hoạt động chung của Ủy ban nhân dân 

tỉnh khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi vắng. 
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b) Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các Sở, ngành: 

- Văn hoá Thể thao và Du lịch; Y tế; Giao thông vận tải; Lao động - 

Thương binh và Xã hội; Văn phòng UBND tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ngân 

hàng Chính sách xã hội tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

giao thông và các huyện: Đà Bắc, Lương Sơn. 

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định chủ trương đầu tư công và 

chỉ đạo thực hiện các công trình, dự án nguồn vốn đầu tư công, trái phiếu chính phủ, 

nguồn vốn ODA và các nguồn vốn khác...thuộc lĩnh vực phụ trách theo đúng quy 

định của pháp luật; 

- Chỉ đạo thực hiện các kế hoạch hằng năm, kế hoạch trung và dài hạn của 

các ngành thuộc lĩnh vực phụ trách; 

- Chỉ đạo thực hiện các Dự án 1,4,5 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 

02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc 

gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; 

- Phân bổ các nguồn lực phát sinh trong dự toán được giao thuộc lĩnh vực 

phụ trách. 

- Một số công việc khác theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

c) Là Chủ tịch các Hội đồng và các Ban chỉ đạo 

- Làm Chủ tịch Hội đồng: Thẩm định chủ trương đầu tư các công trình dự 

án đầu tư công theo quy định của Luật đầu tư công (theo lĩnh vực phụ trách). 

- Chủ tịch Hội đồng: Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh; Xét duyệt viên 

chức và học sinh đi học theo “Đề án đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học tuyến y tế cơ 

sở giai đoạn 2010-2020”;Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hòa Bình. 

- Làm Trưởng các Ban Chỉ đạo: Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ 

quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh Hòa Bình; Thực hiện chính 
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sách pháp luật bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh Hòa Bình; Chương 

trình phát triển thanh niên tỉnh; Phòng, chống dịch bệnh tỉnh Hòa Bình; Công tác 

dân số - kế hoạch hóa gia đình; Phòng chống suy dinh dưỡng tỉnh; Thực hiện Đề 

án luân phiên cán bộ y tế tỉnh Hòa Bình; Chương trình điều trị thay thế nghiện 

các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tỉnh; Về hiến, ghép mô, bộ 

phận cơ thể người; Phòng chống mù lòa tỉnh; Phong trào vệ sinh yêu nước tỉnh; 

Phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh; Quản lý Quỹ khám chữa bệnh người nghèo; 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh; Công tác gia 

đình tỉnh; Về du lịch tỉnh; Về Di sản văn hóa “Mo Mường Hòa Bình”; Ban Chỉ 

đạo thực hiện Đề án Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh giai đoạn 2016-

2020; Giảm nghèo bền vững tỉnh; Chăm sóc người có công, xây dựng và điều 

hành Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Hòa Bình; Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh 

lao động - Phòng chống cháy nổ tỉnh; Thực hiện Đề án đào tạo nghề cho người 

lao động nông thôn đến năm 2020 tỉnh;Thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-

TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối 

với công dân hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh 

bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (BCĐ 49); Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt 

sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo (BCĐ 1237); Rà soát thực hiện 

chính sách đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh; Quản lý Quỹ 

“Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh; Quản lý Quỹ khám chữa bệnh người nghèo; Trưởng 

Ban Đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng Chính sách xã hội. 

- Là Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. 

- Phụ trách các Ban Chỉ đạo được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập 

mới thuộc lĩnh vực công tác được phân công. 

d) Giữ mối quan hệ với Tỉnh Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

e) Phụ trách công tác Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Đức Hinh 
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a) Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các Sở, ngành: 

- Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, 

Chi cục Hải quan, Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Quản lý các 

Khu công nghiệp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện: Lạc Sơn, Yên Thủy.  

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định chủ trương đầu tư công; chỉ 

đạo thực hiện các công trình dự án đầu tư công theo quy định của Luật đầu tư công 

của các lĩnh vực, các dự án, các chương trình thuộc lĩnh vực phụ trách về Tài chính, 

xây dựng,công nghiệp, thương mại, tài nguyên, môi trường..., công tác giải phóng 

mặt bằng, chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn trọng điểm (CT 229); chương 

trình quốc gia về biến đổi khí hậu, nguồn vốn hình thành từ đất đai; Các thủ tục lựa 

chọn nhà đầu tư các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội (sau khi chấp thuận chủ 

trương đầu tư); Đổi mới, phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; tổng 

hợp chung các dự án nguồn vốn đầu tư công, nguồn vốn trái phiếu chính phủ, nguồn 

vốn ODA và các nguồn vốn khác... theo quy định hiện hành. 

- Chỉ đạo thực hiện các kế hoạch hằng năm, kế hoạch trung và dài hạn của 

các ngành thuộc lĩnh vực phụ trách; 

- Phân bổ các nguồn lực phát sinh trong dự toán được giao thuộc lĩnh vực 

phụ trách. 

- Một số công việc khác theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Là Chủ tịch các Hội đồng và các Ban chỉ đạo 

- Làm Chủ tịch Hội đồng: Thẩm định chủ trương đầu tư các công trình dự 

án đầu tư công theo quy định của Luật đầu tư công (theo lĩnh vực phụ trách); Bán 

nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tỉnh; Thẩm định giá tài sản lưới điện hạ áp nông 

thôn tỉnh; Quỹ Bảo vệ môi trường; Thẩm định giá đất cụ thể tỉnh Hòa Bình; Thẩm 

định Bảng giá đất tỉnh Hòa Bình; Hội đồng Cung cấp tỉnh; 
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- Làm Trưởng các Ban chỉ đạo: Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; Chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh; Tổng kiểm kê tài sản và xác định lại 

giá trị tài sản doanh nghiệp Nhà nước; Thực hiện quy chế quản lý, sử dụng trụ sở làm 

việc tại cơ quan hành chính sự nghiệp; Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và 

hỗ trợ, tái định cư tỉnh Hòa Bình; Xã hội hóa tỉnh Hòa Bình;  Thực hiện kế hoạch 

hành động Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hòa 

Bình; Đề án tổng thể Bảo vệ môi trường lưu vực Sông Nhuệ - Sông Đáy thuộc tỉnh 

Hòa Bình; Đôn đốc thu, nộp Ngân sách nhà nước tỉnh; Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh; 

Thực hiện Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Hòa Bình; Chính sách nhà ở và 

thị trường bất động sản tỉnh Hòa Bình; Bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp; Dự 

án cấp nước thị trấn Lương Sơn và thị trấn Cao Phong; 

- Là Chủ tịch Hội đồng quản lý: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ phát triển đất, 

Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh. 

- Phụ trách các Ban Chỉ đạo được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập 

mới thuộc lĩnh vực công tác được phân công. 

c) Giữ mối quan hệ với Liên đoàn Lao động tỉnh. 

4. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Chƣơng 

a) Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các Sở, ngành: 

- Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông, Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch 

tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp 

tỉnh Hòa Bình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện: Lạc Thủy, 

Kim Bôi. 

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định chủ trương đầu tư công và 

chỉ đạo thực hiện các công trình, dự án nguồn vốn đầu tư công, trái phiếu chính phủ, 
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nguồn vốn ODA và các nguồn vốn khác...thuộc lĩnh vực phụ trách theo đúng quy 

định của pháp luật; 

- Chỉ đạo thực hiện các kế hoạch hằng năm, kế hoạch trung và dài hạn của 

các ngành thuộc lĩnh vực phụ trách; 

- Phân bổ các nguồn lực phát sinh trong dự toán được giao thuộc lĩnh vực 

phụ trách. 

- Một số công việc khác theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Là Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban Chỉ đạo 

- Làm Chủ tịch Hội đồng: Thẩm định chủ trương đầu tư các công trình dự 

án đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công (theo lĩnh vực phụ trách). 

- Là Chủ tịch Hội đồng: Giáo dục tỉnh; Cử tuyển tỉnh; Phối hợp phổ biến 

giáo dục pháp luật. 

- Là Trưởng các Ban Chỉ đạo: Phổ cập giáo dục và xây dựng xã hội học 

tập; Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học; Kiểm tra văn bằng chứng chỉ; 

Cuộc vận động nói không với tiêu cực và Bệnh thành tích trong giáo dục; Phát 

triển nhân lực; Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo; Thực hiện Đề 

án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”; 

- Phụ trách các Ban Chỉ đạo được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập 

mới thuộc lĩnh vực công tác được phân công. 

đ) Giữ mối quan hệ với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 

5. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Công Sứ 

a) Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Ban Dân tộc, Liên minh Hợp tác xã, Cục 

Thống kê, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát 
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triển nông thôn, Công tác Tôn giáo của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện: Mai 

Châu, Tân Lạc. 

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định chủ trương đầu tư công và 

chỉ đạo thực hiện các công trình, dự án nguồn vốn đầu tư công, trái phiếu chính phủ, 

nguồn vốn ODA và các nguồn vốn khác...  thuộc lĩnh vực phụ trách theo đúng quy 

định của pháp luật; 

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch hằng năm, kế hoạch trung và dài hạn thuộc khối;  

- Phụ trách các chương trình: Xây dựng nông thôn mới, chống sạt lở bờ sông; 

Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; công 

tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Các Dự án 2,3 theo Quyết định số 

1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương 

trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, chương 

trình thực hiện Nghị quyết số 37, dự án Vùng hạ lưu đập thuỷ điện Hoà Bình; Các 

Dự án đường cứu nạn, cứu hộ; Công tác dân tộc, chính sách định canh, định cư; 

Chính sách hỗ trợ người dân thuộc hộ nghèo theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ; các dự án về nông nghiệp, thuỷ lợi nguồn vốn trái phiếu 

chính phủ và các công trình, dự án nguồn vốn viện trợ của Ai-Len, ODA thuộc khối;  

- Phân bổ các nguồn lực phát sinh trong dự toán được giao thuộc lĩnh vực 

phụ trách. 

- Một số công việc khác theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Là Chủ tịch các Hội đồng các Ban Chỉ đạo: 

- Chủ tịch các Hội đồng: Khoa học tỉnh; Quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển hợp 

tác xã tỉnh; Thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn 

tỉnh; Quỹ dịch vụ môi trường tỉnh; Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh; Thẩm định 

chủ trương đầu tư các công trình dự án đầu tư công theo quy định của Luật đầu tư 

công (theo lĩnh vực phụ trách). 
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- Làm Trưởng các Ban Chỉ đạo: Kiểm kê rừng tỉnh; Trừ, diệt chuột tỉnh; 

Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh; Tổng điều tra nông thôn, nông 

nghiệp và thuỷ sản; Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 

ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Hoà 

Bình; Sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường Quốc doanh tỉnh Hòa 

Bình; Quản lý giống vật nuôi tỉnh Hòa Bình; Phát triển kinh tế tập thể tỉnh; Ban 

Điều hành chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa 

của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Hòa Bình đến năm 2020”; Phát triển kinh tế tập 

thể tỉnh; Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của tỉnh; Thực hiện đề án tái 

cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền 

vững, gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình đến năm 2030. 

- Trưởng Ban Chỉ huy về các vấn đề cấp bách bảo vệ rừng và phòng cháy, 

chữa cháy rừng tỉnh Hòa Bình; Trưởng Ban Công tác người cao tuổi tỉnh. 

- Làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 03/ĐATU ngày 14/01/2010 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về củng cố nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, 

phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh 2 xã Hang Kia, Pà Cò 

huyện Mai Châu; 

c) Giữ mối quan hệ công tác với: Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh 

tỉnh. 

6. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Chỉ huy trƣởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các 

công việc thuộc lĩnh vực quân sự - quốc phòng trên địa bàn tỉnh; 

- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo 

sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

7. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lê 

Xuân Minh 
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- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các 

công việc thuộc lĩnh vực an ninh - trật tự trên địa bàn tỉnh; 

- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo 

sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

8. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Chỉ đạo và điều hành công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Giải quyết một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

9. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Trọng 

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các 

công việc thuộc lĩnh vực nội vụ trên địa bàn tỉnh; 

- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo 

sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

10. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn 

Văn Trƣờng 

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các 

công việc thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 

tham nhũng trên địa bàn tỉnh; 

- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo 

sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

11. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Sở Tài chính Bùi Văn Đức 

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các 

công việc thuộc lĩnh vực tài chính trên địa bàn tỉnh; 
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- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo 

sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

12. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Sở Giao thông vận tải 

Bùi Đức Hậu 

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các 

công việc thuộc lĩnh vựcgiao thông vận tải trên địa bàn tỉnh; 

- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo 

sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

13. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Sở Công Thƣơng Phạm 

Tiến Dũng 

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các 

công việc thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh; 

- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo 

sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

14. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Sở Xây dựng           

Trần Hải Lâm 

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các 

công việc thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh; 

- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo 

sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

15. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Trần Văn Tiệp 

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các 

công việc thuộc lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh; 
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- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo 

sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

16. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Sở Tài nguyên và    

Môi trƣờng Nguyễn Trần Anh 

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các 

công việc thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; 

- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo 

sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

17. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

Quách Tất Liêm 

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các 

công việc thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn tỉnh; 

- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo 

sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

18. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao   và 

Du lịch Bùi Thị Niềm 

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết 

các công việc thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch trên địa 

bàn tỉnh;  

- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo 

sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

19. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Sở Lao động- Thƣơng binh 

và Xã hội Quách Thị Kiều 
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- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các 

công việc thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh; 

- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo 

sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

20. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Sở Y tế Trần Quang Khánh 

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các 

công việc thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh; 

- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo 

sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

21. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Sở Tƣ pháp  Bùi Thị 

Thúy Bình 

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các 

công việc thuộc lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh; 

- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo 

sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

22. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Sở Khoa học và     

Công nghệ Đỗ Hải Hồ 

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các 

công việc thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; 

- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo 

sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

23. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Sở Thông tin và 

Truyền thông Nguyễn Hoàng Thƣ 
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- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các 

công việc thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh; 

- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo 

sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

24. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Sở Ngoại vụ  Trần 

Hồng Quang 

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các 

công việc thuộc lĩnh vực ngoại vụ trên địa bàn tỉnh; 

- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo 

sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

25. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Trƣởng Ban Dân tộc tỉnh Đinh 

Thị Thảo 

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các 

công việc thuộc lĩnh vực dân tộc trên địa bàn tỉnh; 

- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo 

sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

26. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

Bùi Thị Kim Tuyến 

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các 

công việc thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh; 

- Giải quyết một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo 

sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

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

Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa 
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Bình về việc phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh và Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Thành viên Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Bùi Văn Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÕA BÌNH 

–––––––––– 

Số:  2211/QĐ-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hòa Bình, ngày  16   tháng  9  năm 2020 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận/ 

không tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận  

tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã  

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 

 

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

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 

của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 

6287/TTr-VPUBND ngày 10/9/2020. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

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

thực hiện tiếp nhận/không tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 

cấp xã (gọi chung là Bộ phận Một cửa) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Giao các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này tại 

Bộ phận Một cửa các cấp và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của các Sở, 

Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã theo quy định. 

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

Quyết định số 3010/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận/không tiếp 

nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

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

trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ 

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

 

 CHỦ TỊCH 

 

   Bùi Văn Khánh 
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DANH MỤC PHỤ LỤC  

–––––––––––– 
 

STT Danh mục/Tên đơn vị 

Số thủ 

tục thực 

hiện tại 

Trung 

tâm 

PVHCC  

TTHC 

thực hiện 

tại Bộ 

phận Một 

cửa cấp 

huyện 

TTHC 

thực hiện 

tại Bộ 

phận Một 

cửa cấp 

xã 

TTHC không thực hiện tại  

Bộ phận Một cửa các cấp 

Tỉnh Huyện Xã 

1 
Phụ lục số I.1: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp 
40 0 0 0 0 0 

2 
Phụ lục số I.2: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Công Thương 
134 16 02 0 0 0 

3 
Phụ lục số I.3: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Giao thông vận tải 
95 13 13 05 0 0 

4 
Phụ lục số I.4: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo 
61 32 05 10 06 0 

5 
Phụ lục số I.5: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ 
56 0 0 04 0 0 

6 
Phụ lục số I.6: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
124 17 05 01 01 0 

7 
Phụ lục số I.7: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
99  17 10 04 0 0 
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8 
Phụ lục số I.8: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Xây dựng 
49 11 0 0 0 0 

9 
Phụ lục số I.9: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Ngoại vụ 
01 0 0 02 0 0 

10 
Phụ lục số I.10: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông 
42 02 0 02 0 0 

11 
Phụ lục số I.11: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
133 21 03 0 0 0 

12 
Phụ lục số I.12: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Tư pháp 
124 28 32 23 02 05 

13 
Phụ lục số I.13: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Y tế 
149 01 02 45 0 0 

14 
Phụ lục số I.14: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Tài chính 
35 02 0 0 0 0 

15 
Phụ lục số I.15: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
94 24 17 15 0 0 

16 
Phụ lục số I.16: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Nội vụ 
93 38 15 01 0 0 

17 
Phụ lục số I.17: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 
91 15 03 0 0 0 
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18 
Phụ lục số I.18. Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Công an tỉnh 
18 13 0 0 0 0 

19 
Phụ lục số I.19. Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh 
09 0 0 0 0 0 

20 Ban Dân tộc tỉnh 0 03 03 0 0 0 

II 
Phụ lục II. Danh mục TTHC thực hiện tại Bộ phận 

Một cửa cấp huyện 
 253     

III 
Phụ lục III. Danh mục TTHC thực hiện tại Bộ phận 

Một cửa cấp xã 
  123    

IV 
Phụ lục IV. TTHC không thực hiện tại Bộ phận Một 

cửa các cấp 
   112 09 05 

 Tổng cộng 1.447 253 123 112 09 05 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH
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Phụ lục I.1 

DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP  

THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  2211/QĐ-UBND  ngày  16  tháng 9  năm  2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––––    
 

ST

T 
Tên TTHC 

Cơ 

chế 

thực 

hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Thời 

gian giải 

quyết 

theo cơ 

chế một 

cửa 

Thời gian giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông (ngày) QĐ công 

bố danh 

mục 

TTHC 

của Chủ 

tịch 

UBND 

tỉnh 

 Trong đó 

Tổng 

số ngày 
Ban Quản lý các KCN 

Cơ quan phối hợp giải 

quyết liên thông (ghi 

rõ tên cơ quan phối 

hợp giải quyết) 

I Lĩnh vực Đầu tƣ       

1  

Quyết định 

chủ trương 

đầu tư của 

Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

(đối với dự 

án không 

thuộc diện 

cấp Giấy 

chứng nhận 

Một cửa 

liên 

thông 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện đến 

Trung tâm 

phục vụ 

HCC tỉnh 

 

  - Trong thời hạn 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ dự án đầu tư, 

Ban Quản lý gửi hồ sơ 

lấy ý kiến thẩm định của 

cơ quan nhà nước 

- Trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận 

được hồ sơ dự án đầu 

tư, cơ quan được lấy ý 

kiến có ý kiến thẩm 

định. 

Quyết 

định số 

2547/QĐ-

UBND 

ngày 

20/12/201

7 
  - Trong thời hạn 25 ngày 

kể từ ngày nhận được hồ 

sơ dự án đầu tư, Ban 

- Trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ 

http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=393:quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-a-y-ban-nha-n-da-n-ca-p-ta-nh-a-i-va-i-da-a-n-kha-ng-thua-c-dia-n-ca-p-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=393:quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-a-y-ban-nha-n-da-n-ca-p-ta-nh-a-i-va-i-da-a-n-kha-ng-thua-c-dia-n-ca-p-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=393:quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-a-y-ban-nha-n-da-n-ca-p-ta-nh-a-i-va-i-da-a-n-kha-ng-thua-c-dia-n-ca-p-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=393:quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-a-y-ban-nha-n-da-n-ca-p-ta-nh-a-i-va-i-da-a-n-kha-ng-thua-c-dia-n-ca-p-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=393:quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-a-y-ban-nha-n-da-n-ca-p-ta-nh-a-i-va-i-da-a-n-kha-ng-thua-c-dia-n-ca-p-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=393:quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-a-y-ban-nha-n-da-n-ca-p-ta-nh-a-i-va-i-da-a-n-kha-ng-thua-c-dia-n-ca-p-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=393:quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-a-y-ban-nha-n-da-n-ca-p-ta-nh-a-i-va-i-da-a-n-kha-ng-thua-c-dia-n-ca-p-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=393:quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-a-y-ban-nha-n-da-n-ca-p-ta-nh-a-i-va-i-da-a-n-kha-ng-thua-c-dia-n-ca-p-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=393:quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-a-y-ban-nha-n-da-n-ca-p-ta-nh-a-i-va-i-da-a-n-kha-ng-thua-c-dia-n-ca-p-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=393:quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-a-y-ban-nha-n-da-n-ca-p-ta-nh-a-i-va-i-da-a-n-kha-ng-thua-c-dia-n-ca-p-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
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đăng ký đầu 

tư) 

Quản lý lập báo cáo 

thẩm định trình Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh. 

sơ và báo cáo thẩm 

định, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quyết 

định chủ trương đầu 

tư. 

2  

Quyết định 

chủ trương 

đầu tư của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

(đối với dự 

án không 

thuộc diện 

cấp Giấy 

chứng nhận 

đăng ký đầu 

tư) 

Một cửa 

liên 

thông 

  
- Trong thời hạn 03 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ dự án 

đầu tư, Ban Quản lý 

gửi hồ sơ cho Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư và gửi 

hồ sơ lấy ý kiến của cơ 

quan nhà nước có liên 

quan. 

- Trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận 

được hồ sơ lấy ý 

kiến, cơ quan được 

lấy ý kiến có ý kiến 

về những nội dung 

thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước, gửi Ban 

Quản lý và Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư. 

   

- Trong thời hạn 25 ngày 

kể từ ngày nhận được 

hồ sơ dự án đầu tư, Ban 

Quản lý trình Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh xem 

xét, có ý kiến thẩm 

định về hồ sơ dự án đầu 

tư và gửi Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư. 

- Trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận 

được ý kiến của Ủy 

ban nhân dân cấp 

tỉnh, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư tổ chức thẩm 

định hồ sơ dự án đầu 

tư và lập báo cáo 

thẩm định. 

  - Trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được báo 

http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=393:quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-a-y-ban-nha-n-da-n-ca-p-ta-nh-a-i-va-i-da-a-n-kha-ng-thua-c-dia-n-ca-p-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=393:quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-a-y-ban-nha-n-da-n-ca-p-ta-nh-a-i-va-i-da-a-n-kha-ng-thua-c-dia-n-ca-p-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=394:quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-tha-t-a-ng-cha-nh-pha-a-i-va-i-da-a-n-kha-ng-thua-c-dia-n-ca-p-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=394:quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-tha-t-a-ng-cha-nh-pha-a-i-va-i-da-a-n-kha-ng-thua-c-dia-n-ca-p-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=394:quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-tha-t-a-ng-cha-nh-pha-a-i-va-i-da-a-n-kha-ng-thua-c-dia-n-ca-p-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=394:quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-tha-t-a-ng-cha-nh-pha-a-i-va-i-da-a-n-kha-ng-thua-c-dia-n-ca-p-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=394:quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-tha-t-a-ng-cha-nh-pha-a-i-va-i-da-a-n-kha-ng-thua-c-dia-n-ca-p-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=394:quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-tha-t-a-ng-cha-nh-pha-a-i-va-i-da-a-n-kha-ng-thua-c-dia-n-ca-p-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=394:quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-tha-t-a-ng-cha-nh-pha-a-i-va-i-da-a-n-kha-ng-thua-c-dia-n-ca-p-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=394:quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-tha-t-a-ng-cha-nh-pha-a-i-va-i-da-a-n-kha-ng-thua-c-dia-n-ca-p-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=394:quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-tha-t-a-ng-cha-nh-pha-a-i-va-i-da-a-n-kha-ng-thua-c-dia-n-ca-p-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=394:quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-tha-t-a-ng-cha-nh-pha-a-i-va-i-da-a-n-kha-ng-thua-c-dia-n-ca-p-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=394:quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-tha-t-a-ng-cha-nh-pha-a-i-va-i-da-a-n-kha-ng-thua-c-dia-n-ca-p-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=394:quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-tha-t-a-ng-cha-nh-pha-a-i-va-i-da-a-n-kha-ng-thua-c-dia-n-ca-p-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
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cáo thẩm định của 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư, Thủ tướng Chính 

phủ quyết định chủ 

trương đầu tư. 

3  

Quyết định 

chủ trương 

đầu tư của 

Quốc hội (đối 

với dự án đầu 

tư không 

thuộc diện 

cấp Giấy 

chứng nhận 

đăng ký đầu 

tư) 

Một cửa 

liên 

thông 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện đến 

Trung tâm 

phục vụ 

HCC tỉnh  

 

Theo Chương trình và kỳ họp của Quốc hội 

4  

Điều chỉnh 

quyết định 

chủ trương 

đầu tư của 

Thủ tướng 

Chính phủ, 

UBND cấp 

tỉnh đối với 

dự án đầu tư 

không thuộc 

diện cấp Giấy 

chứng nhận 

Một cửa 

liên 

thông 

  - Đối với dự án đầu tư 

thuộc thẩm quyền quyết 

định chủ trương đầu tư 

của UBND tỉnh: 

+ Trong thời hạn 03 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp 

lệ, Ban Quản lý gửi hồ 

sơ cho cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền 

liên quan để lấy ý kiến 

- Đối với dự án đầu tư 

thuộc thẩm quyền 

quyết định chủ 

trương đầu tư của 

UBND tỉnh: 

+ Trong thời hạn 10 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được đề 

nghị của Ban Quản 

lý, các cơ quan được 

lấy ý kiến có ý kiến 

Quyết 

định số 

2547/QĐ-

UBND 

ngày 

20/12/201

7 
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đăng ký đầu 

tư 

về những nội dung điều 

chỉnh; 

+ Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận được ý kiến  của 

cơ quan liên quan, Ban 

Quản lý lập báo cáo 

thẩm định các nội dung 

điều chỉnh dự án đầu tư 

để trình Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh; 

- Đối với dự án đầu tư 

thuộc thẩm quyền quyết 

định chủ trương đầu tư 

của Thủ tướng Chính 

phủ: 

+ Trong thời hạn 03 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp 

lệ, Ban Quản lý gửi hồ 

sơ cho Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, đồng thời gửi 

hồ sơ cho cơ quan quản 

lý nhà nước có liên 

quan để lấy ý kiến về 

các nội dung điều 

chỉnh;  

+ Trong thời hạn 20 ngày 

về nội dung điều 

chỉnh thuộc phạm vi 

quản lý của mình; 

+ Trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được báo 

cáo thẩm định của 

Ban Quản lý, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

quyết định điều 

chỉnh chủ trương đầu 

tư và gửi cho Ban 

Quản lý. 

- Đối với dự án đầu tư 

thuộc thẩm quyền 

quyết định chủ 

trương đầu tư của 

Thủ tướng Chính 

phủ: 

+ Trong thời hạn 10 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được đề 

nghị của   Ban Quản 

lý, các cơ quan được 

lấy ý kiến có ý kiến 

về những nội dung 

thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của 

http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=396:4-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-tha-t-a-ng-cha-nh-pha-ubnd-ca-p-ta-nh-a-i-va-i-da-a-n-a-u-t-kha-ng-thua-c-dia-n-ca-p-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
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kể từ ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ, Ban Quản 

lý trình Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh xem xét, 

có ý kiến gửi Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về 

những nội dung điều 

chỉnh;  

 

 

mình; 

+ Trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận 

được ý kiến của Ủy 

ban nhân dân cấp 

tỉnh quy định tại 

Điểm d Khoản này, 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư lập báo cáo thẩm 

định các nội dung 

điều chỉnh, trình Thủ 

tướng Chính phủ 

quyết định điều 

chỉnh chủ trương đầu 

tư; 

+ Trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được báo 

cáo thẩm định của 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư, Thủ tướng Chính 

phủ xem xét, quyết 

định điều chỉnh chủ 

trương đầu tư.  

5  

Cấp Giấy 

chứng nhận 

đăng ký đầu 

tư đối với dự 

Một cửa  

 

15 ngày 

   

http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=397:5-ca-p-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-da-a-n-kha-ng-thua-c-dia-n-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=397:5-ca-p-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-da-a-n-kha-ng-thua-c-dia-n-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=397:5-ca-p-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-da-a-n-kha-ng-thua-c-dia-n-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=397:5-ca-p-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-da-a-n-kha-ng-thua-c-dia-n-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t
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án không 

thuộc diện 

quyết định 

chủ trương 

đầu tư 

6  

Cấp Giấy 

chứng nhận 

đăng ký đầu 

tư đối với dự 

án thuộc diện 

quyết định 

chủ trương 

đầu tư 

Một cửa 

liên 

thông 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện đến 

Trung tâm 

phục vụ 

HCC tỉnh  

 03 ngày 

làm 

việc kể 

từ ngày 

nhận 

được 

QĐCTr

ĐT  

(- Thời 

hạn 

trình 

quyết 

định 

chủ 

trương 

đầu tư: 

theo 

thời 

hạn 

tương 

ứng với 

từng 

loại 

QĐCTr

1. Cấp giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư đối với 

dự án thuộc diện quyết 

định chủ trương đầu tư 

của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

- Trong thời hạn 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ dự án đầu tư, 

Ban Quản lý gửi hồ sơ 

lấy ý kiến thẩm định của 

cơ quan nhà nước. 

- Trong thời hạn 25 ngày 

kể từ ngày nhận được hồ 

sơ dự án đầu tư, Ban 

Quản lý lập báo cáo 

thẩm định trình Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh. 

- Ban Quản lý cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu 

tư cho nhà đầu tư trong 

thời hạn 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

1. Cấp giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư 

đối với dự án thuộc 

diện quyết định chủ 

trương đầu tư của 

Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

- Trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận 

được hồ sơ dự án 

đầu tư, cơ quan được 

lấy ý kiến có ý kiến 

thẩm định. 

- Trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ và báo cáo thẩm 

định, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quyết 

định chủ trương đầu 

tư. Đối với dự án đầu 

tư có quy mô vốn 

đầu tư từ 5.000 tỷ 
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http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=398:6-ca-p-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-da-a-n-thua-c-dia-n-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=398:6-ca-p-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-da-a-n-thua-c-dia-n-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t
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ĐT; 

- Thời 

hạn cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

đăng ký 

đầu tư: 

trong 

thời 

hạn 03 

ngày 

làm 

việc kể 

từ ngày 

nhận 

được 

QĐCTr

ĐT) 

được văn bản quyết định 

chủ trương đầu tư. 

2. Cấp giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư đối với 

dự án thuộc diện quyết 

định chủ trương đầu tư 

của Thủ tướng Chính 

phủ 

- Trong thời hạn 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ dự án đầu tư, 

Ban Quản lý gửi hồ sơ 

cho Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư và gửi hồ sơ lấy ý 

kiến của cơ quan nhà 

nước có liên quan. 

- Trong thời hạn 25 ngày 

kể từ ngày nhận được hồ 

sơ dự án đầu tư, Ban 

Quản lý trình Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh xem 

xét, có ý kiến thẩm định 

về hồ sơ dự án đầu tư và 

gửi Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư. 

- Ban Quản lý cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu 

tư cho nhà đầu tư trong 

đồng trở lên quy 

định tại Khoản 2 

Điều 31 Luật Đầu tư 

phù hợp với quy 

hoạch đã được cấp 

có thẩm quyền phê 

duyệt thực hiện 

ngoài KCN, KCX, 

KCNC, KKT, Ủy 

ban nhân dân cấp 

tỉnh Quyết định chủ 

trương đầu tư trong 

thời hạn 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

được báo cáo thẩm 

định của Ban Quản 

lý. 

2. Cấp giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư 

đối với dự án thuộc 

diện quyết định chủ 

trương đầu tư của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

- Trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận 

được hồ sơ lấy ý 

kiến, cơ quan được 

lấy ý kiến có ý kiến 
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thời hạn 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

được văn bản quyết định 

chủ trương đầu tư. 

3. Cấp giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư đối với 

dự án thuộc diện quyết 

định chủ trương đầu tư 

của Quốc hội: Theo 

Chương trình và kỳ họp 

của Quốc hội 

về những nội dung 

thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước, gửi Ban 

Quản lý và Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư. 

- Trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận 

được ý kiến của Ủy 

ban nhân dân cấp 

tỉnh, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư tổ chức thẩm 

định hồ sơ dự án đầu 

tư và lập báo cáo 

thẩm định. 

- Trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được báo 

cáo thẩm định của 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư, Thủ tướng Chính 

phủ quyết định chủ 

trương đầu tư. 

3. Cấp giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư 

đối với dự án thuộc 

diện quyết định chủ 

trương đầu tư của 

Quốc hội: Theo 

Chương trình và kỳ 
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họp của Quốc hội 

7  

Điều chỉnh 

tên dự án đầu 

tư, tên và địa 

chỉ nhà đầu 

tư trong Giấy 

chứng nhận 

đăng ký đầu 

tư 

Một cửa 

 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện đến 

Trung tâm 

phục vụ 

HCC tỉnh  

03 ngày 

   

8  

Điều chỉnh 

nội dung dự 

án đầu tư 

trong Giấy 

chứng nhận 

đăng ký đầu 

tư (đối với 

trường hợp 

không điều 

chỉnh quyết 

định chủ 

trương đầu 

tư) 

Một cửa 10 ngày 

   

9  

Điều chỉnh 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

đầu tư đối 

với dự án đầu 

Một cửa 

liên 

thông 

 

 - Trong thời hạn 03 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp 

lệ, Ban Quản lý gửi hồ 

sơ cho cơ quan nhà 

- Trong thời hạn 10 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được đề nghị 

của Ban Quản lý, các cơ 

quan được lấy ý kiến có 

Quyết 

định số 

2547/QĐ-

UBND 

ngày 

http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=399:7-ia-u-cha-nh-ta-n-da-a-n-a-u-t-ta-n-va-a-a-cha-nha-a-u-t-trong-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=399:7-ia-u-cha-nh-ta-n-da-a-n-a-u-t-ta-n-va-a-a-cha-nha-a-u-t-trong-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=399:7-ia-u-cha-nh-ta-n-da-a-n-a-u-t-ta-n-va-a-a-cha-nha-a-u-t-trong-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=399:7-ia-u-cha-nh-ta-n-da-a-n-a-u-t-ta-n-va-a-a-cha-nha-a-u-t-trong-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=399:7-ia-u-cha-nh-ta-n-da-a-n-a-u-t-ta-n-va-a-a-cha-nha-a-u-t-trong-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=399:7-ia-u-cha-nh-ta-n-da-a-n-a-u-t-ta-n-va-a-a-cha-nha-a-u-t-trong-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=399:7-ia-u-cha-nh-ta-n-da-a-n-a-u-t-ta-n-va-a-a-cha-nha-a-u-t-trong-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=399:7-ia-u-cha-nh-ta-n-da-a-n-a-u-t-ta-n-va-a-a-cha-nha-a-u-t-trong-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=400:8-ia-u-cha-nh-na-i-dung-da-a-n-a-u-t-trong-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-tr-a-ng-ha-p-kha-ng-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=400:8-ia-u-cha-nh-na-i-dung-da-a-n-a-u-t-trong-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-tr-a-ng-ha-p-kha-ng-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=400:8-ia-u-cha-nh-na-i-dung-da-a-n-a-u-t-trong-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-tr-a-ng-ha-p-kha-ng-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=400:8-ia-u-cha-nh-na-i-dung-da-a-n-a-u-t-trong-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-tr-a-ng-ha-p-kha-ng-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=400:8-ia-u-cha-nh-na-i-dung-da-a-n-a-u-t-trong-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-tr-a-ng-ha-p-kha-ng-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=400:8-ia-u-cha-nh-na-i-dung-da-a-n-a-u-t-trong-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-tr-a-ng-ha-p-kha-ng-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=400:8-ia-u-cha-nh-na-i-dung-da-a-n-a-u-t-trong-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-tr-a-ng-ha-p-kha-ng-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=400:8-ia-u-cha-nh-na-i-dung-da-a-n-a-u-t-trong-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-tr-a-ng-ha-p-kha-ng-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=400:8-ia-u-cha-nh-na-i-dung-da-a-n-a-u-t-trong-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-tr-a-ng-ha-p-kha-ng-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=400:8-ia-u-cha-nh-na-i-dung-da-a-n-a-u-t-trong-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-tr-a-ng-ha-p-kha-ng-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=400:8-ia-u-cha-nh-na-i-dung-da-a-n-a-u-t-trong-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-tr-a-ng-ha-p-kha-ng-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=400:8-ia-u-cha-nh-na-i-dung-da-a-n-a-u-t-trong-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-tr-a-ng-ha-p-kha-ng-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=400:8-ia-u-cha-nh-na-i-dung-da-a-n-a-u-t-trong-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-tr-a-ng-ha-p-kha-ng-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=401:9-ia-u-cha-nh-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-da-a-n-a-u-t-thua-c-dia-n-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-a-y-ban-nha-n-da-n-ca-p-ta-nh
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=401:9-ia-u-cha-nh-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-da-a-n-a-u-t-thua-c-dia-n-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-a-y-ban-nha-n-da-n-ca-p-ta-nh
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=401:9-ia-u-cha-nh-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-da-a-n-a-u-t-thua-c-dia-n-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-a-y-ban-nha-n-da-n-ca-p-ta-nh
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=401:9-ia-u-cha-nh-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-da-a-n-a-u-t-thua-c-dia-n-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-a-y-ban-nha-n-da-n-ca-p-ta-nh
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=401:9-ia-u-cha-nh-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-da-a-n-a-u-t-thua-c-dia-n-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-a-y-ban-nha-n-da-n-ca-p-ta-nh
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tư thuộc diện 

điều chỉnh 

quyết định 

chủ trương 

đầu tư của 

Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

nước có thẩm quyền 

liên quan để lấy ý kiến 

về những nội dung điều 

chỉnh. 

- Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận được ý kiến của 

cơ quan nêu trên, Ban 

Quản lý lập báo cáo 

thẩm định về các nội 

dung điều chỉnh. 

- Ban Quản lý điều chỉnh 

Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư cho nhà đầu 

tư trong thời hạn 03 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được văn 

bản quyết định điều 

chỉnh chủ trương đầu tư 

của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh. 

ý kiến về nội dung điều 

chỉnh thuộc phạm vi 

quản lý của mình. 

- Trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được báo cáo 

thẩm định của Ban 

Quản lý, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quyết định 

điều chỉnh chủ trương 

đầu tư. 

 

20/12/201

7 

10  

Điều chỉnh 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

đầu tư đối 

với dự án đầu 

tư thuộc diện 

điều chỉnh 

Một cửa 

liên 

thông 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện đến 

Trung tâm 

phục vụ 

  - Trong thời hạn 03 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp 

lệ, Ban Quản lý gửi hồ 

sơ cho Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, đồng thời gửi 

hồ sơ cho cơ quan nhà 

- Trong thời hạn 10 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được đề 

nghị của Ban Quản 

lý, các cơ quan được 

lấy ý kiến có ý kiến 

về nội dung điều 

http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=401:9-ia-u-cha-nh-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-da-a-n-a-u-t-thua-c-dia-n-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-a-y-ban-nha-n-da-n-ca-p-ta-nh
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=401:9-ia-u-cha-nh-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-da-a-n-a-u-t-thua-c-dia-n-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-a-y-ban-nha-n-da-n-ca-p-ta-nh
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=401:9-ia-u-cha-nh-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-da-a-n-a-u-t-thua-c-dia-n-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-a-y-ban-nha-n-da-n-ca-p-ta-nh
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=401:9-ia-u-cha-nh-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-da-a-n-a-u-t-thua-c-dia-n-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-a-y-ban-nha-n-da-n-ca-p-ta-nh
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=401:9-ia-u-cha-nh-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-da-a-n-a-u-t-thua-c-dia-n-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-a-y-ban-nha-n-da-n-ca-p-ta-nh
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=401:9-ia-u-cha-nh-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-da-a-n-a-u-t-thua-c-dia-n-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-a-y-ban-nha-n-da-n-ca-p-ta-nh
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=401:9-ia-u-cha-nh-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-da-a-n-a-u-t-thua-c-dia-n-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-a-y-ban-nha-n-da-n-ca-p-ta-nh
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=402:10-ia-u-cha-nh-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-da-a-n-a-u-t-thua-c-dia-n-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-tha-t-a-ng-cha-nh-pha
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=402:10-ia-u-cha-nh-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-da-a-n-a-u-t-thua-c-dia-n-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-tha-t-a-ng-cha-nh-pha
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=402:10-ia-u-cha-nh-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-da-a-n-a-u-t-thua-c-dia-n-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-tha-t-a-ng-cha-nh-pha
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=402:10-ia-u-cha-nh-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-da-a-n-a-u-t-thua-c-dia-n-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-tha-t-a-ng-cha-nh-pha
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=402:10-ia-u-cha-nh-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-da-a-n-a-u-t-thua-c-dia-n-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-tha-t-a-ng-cha-nh-pha
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=402:10-ia-u-cha-nh-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-da-a-n-a-u-t-thua-c-dia-n-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-tha-t-a-ng-cha-nh-pha
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=402:10-ia-u-cha-nh-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-da-a-n-a-u-t-thua-c-dia-n-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-tha-t-a-ng-cha-nh-pha
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quyết định 

chủ trương 

đầu tư của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

HCC tỉnh  nước có thẩm quyền 

liên quan để lấy ý kiến 

về những nội dung điều 

chỉnh. 

- Trong thời hạn 20 ngày 

kể từ ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ,  Ban 

Quản lý trình Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh xem 

xét, có ý kiến gửi Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về 

những nội dung điều 

chỉnh. 

- Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận được văn bản 

quyết định điều chỉnh 

chủ trương đầu tư, Ban 

Quản lý điều chỉnh 

Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư cho nhà đầu 

tư. 

chỉnh thuộc phạm vi 

quản lý của mình. 

- Trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận 

được ý kiến của Ủy 

ban nhân dân cấp 

tỉnh, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư lập báo cáo 

thẩm định các nội 

dung điều chỉnh, 

trình Thủ tướng 

Chính phủ quyết 

định điều chỉnh chủ 

trương đầu tư. 

- Trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được báo 

cáo thẩm định của 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư, Thủ tướng Chính 

phủ xem xét, quyết 

định điều chỉnh chủ 

trương đầu tư.  

11  

Chuyển 

nhượng dự án 

đầu tư 

Một cửa 

liên 

thông 

  1. Đối với dự án thuộc 

một trong các trường 

hợp: (i) dự án được cấp 

Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư và không 

2. Đối với dự án đầu 

tư thuộc diện quyết 

định chủ trương đầu 

tư của Thủ tướng 

http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=402:10-ia-u-cha-nh-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-da-a-n-a-u-t-thua-c-dia-n-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-tha-t-a-ng-cha-nh-pha
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=402:10-ia-u-cha-nh-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-da-a-n-a-u-t-thua-c-dia-n-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-tha-t-a-ng-cha-nh-pha
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=402:10-ia-u-cha-nh-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-da-a-n-a-u-t-thua-c-dia-n-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-tha-t-a-ng-cha-nh-pha
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=402:10-ia-u-cha-nh-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-da-a-n-a-u-t-thua-c-dia-n-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-tha-t-a-ng-cha-nh-pha
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=402:10-ia-u-cha-nh-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-a-i-va-i-da-a-n-a-u-t-thua-c-dia-n-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-tha-t-a-ng-cha-nh-pha
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=403:11-chuya-n-nh-a-ng-da-a-n-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=403:11-chuya-n-nh-a-ng-da-a-n-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=403:11-chuya-n-nh-a-ng-da-a-n-a-u-t
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thuộc trường hợp quyết 

định chủ trương đầu tư, 

(ii) dự án được cấp 

Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư thuộc trường 

hợp quyết định chủ 

trương đầu tư mà nhà 

đầu tư đã hoàn thành 

việc góp vốn, huy động 

vốn và đưa dự án vào 

khai thác, vận hành: 10 

ngày làm việc  

2. Đối với dự án đầu tư 

thuộc diện quyết định 

chủ trương đầu tư của 

Thủ tướng Chính phủ: 

- Trong thời hạn 03 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp 

lệ, Ban Quản lý gửi hồ 

sơ cho cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền để 

lấy ý kiến thẩm định về 

điều kiện chuyển 

nhượng dự án đầu tư. 

- Trong thời hạn 25 ngày 

kể từ ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ theo quy 

định, Ban Quản lý trình 

Chính phủ: 

- Trong thời hạn 10 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được đề 

nghị của Ban Quản 

lý, các cơ quan được 

gửi hồ sơ có ý kiến 

về điều kiện chuyển 

nhượng thuộc phạm 

vi quản lý của mình. 

- Trong thời hạn 10 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được ý 

kiến của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư lập báo cáo thẩm 

định về điều kiện 

chuyển nhượng dự 

án đầu tư. 

- Trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được báo 

cáo thẩm định của 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư, Thủ tướng Chính 

phủ xem xét, quyết 

định điều chỉnh chủ 
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Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh xem xét, có ý kiến 

gửi Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư (nếu có). 

- Đối với dự án được cấp 

Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư: Trong thời 

hạn 05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được 

văn bản quyết định điều 

chỉnh chủ trương đầu 

tư, Ban Quản lý điều 

chỉnh Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư cho nhà 

đầu tư nhận chuyển 

nhượng dự án đầu tư. 

3. Đối với dự án đầu tư 

thuộc diện quyết định 

chủ trương đầu tư của 

UBND cấp tỉnh: 

- Trong thời hạn 03 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp 

lệ, Ban Quản lý gửi hồ 

sơ cho cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền để 

lấy ý kiến thẩm định về 

điều kiện chuyển 

trương đầu tư.  

3. Đối với dự án đầu 

tư thuộc diện quyết 

định chủ trương đầu 

tư của UBND cấp 

tỉnh: 

- Trong thời hạn 10 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được đề 

nghị của Ban Quản 

lý, các cơ quan được 

gửi hồ sơ xin ý kiến 

có ý kiến về điều 

kiện chuyển nhượng 

thuộc phạm vi quản 

lý của mình; 

- Trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được báo 

cáo của Ban Quản lý, 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh xem xét, quyết 

định điều chỉnh chủ 

trương đầu tư; 
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nhượng dự án đầu tư. 

- Trong thời hạn 20 ngày 

kể từ ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ, Ban Quản 

lý lập báo cáo về việc 

đáp ứng điều kiện 

chuyển nhượng dự án 

trình Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh. 

- Đối với dự án không 

cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư: văn 

bản quyết định điều 

chỉnh chủ trương đầu tư 

được gửi cho nhà đầu 

tư. 

+ Đối với dự án được cấp 

Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư: Trong thời 

hạn 03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được 

văn bản quyết định điều 

chỉnh chủ trương đầu 

tư, Ban Quản lý điều 

chỉnh Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư cho nhà 

đầu tư nhận chuyển 

nhượng dự án đầu tư. 
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12  

Điều chỉnh 

dự án đầu tư 

trong trường 

hợp chia, 

tách, hợp 

nhất, sáp 

nhập, chuyển 

đổi loại hình 

tổ chức kinh 

tế 

Một cửa 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

đến Trung 

tâm phục vụ 

HCC tỉnh  

15 ngày 

   

13  

Điều chỉnh 

dự án đầu tư 

theo bản án, 

quyết định 

của tòa án, 

trọng tài 

Một cửa 15 ngày 

   

14  

Cấp lại Giấy 

chứng nhận 

đăng ký đầu 

tư 

Một cửa 05 ngày 

   

15  

Hiệu đính 

thông tin trên 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

đầu tư 

Một cửa 03 ngày 

   

http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=404:12-ia-u-cha-nh-da-a-n-a-u-t-trong-tr-a-ng-ha-p-chia-ta-ch-ha-p-nha-t-sa-p-nha-p-chuya-n-a-i-loa-i-ha-nh-ta-cha-c-kinh-ta
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=404:12-ia-u-cha-nh-da-a-n-a-u-t-trong-tr-a-ng-ha-p-chia-ta-ch-ha-p-nha-t-sa-p-nha-p-chuya-n-a-i-loa-i-ha-nh-ta-cha-c-kinh-ta
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=404:12-ia-u-cha-nh-da-a-n-a-u-t-trong-tr-a-ng-ha-p-chia-ta-ch-ha-p-nha-t-sa-p-nha-p-chuya-n-a-i-loa-i-ha-nh-ta-cha-c-kinh-ta
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=404:12-ia-u-cha-nh-da-a-n-a-u-t-trong-tr-a-ng-ha-p-chia-ta-ch-ha-p-nha-t-sa-p-nha-p-chuya-n-a-i-loa-i-ha-nh-ta-cha-c-kinh-ta
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=404:12-ia-u-cha-nh-da-a-n-a-u-t-trong-tr-a-ng-ha-p-chia-ta-ch-ha-p-nha-t-sa-p-nha-p-chuya-n-a-i-loa-i-ha-nh-ta-cha-c-kinh-ta
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=404:12-ia-u-cha-nh-da-a-n-a-u-t-trong-tr-a-ng-ha-p-chia-ta-ch-ha-p-nha-t-sa-p-nha-p-chuya-n-a-i-loa-i-ha-nh-ta-cha-c-kinh-ta
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=404:12-ia-u-cha-nh-da-a-n-a-u-t-trong-tr-a-ng-ha-p-chia-ta-ch-ha-p-nha-t-sa-p-nha-p-chuya-n-a-i-loa-i-ha-nh-ta-cha-c-kinh-ta
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=404:12-ia-u-cha-nh-da-a-n-a-u-t-trong-tr-a-ng-ha-p-chia-ta-ch-ha-p-nha-t-sa-p-nha-p-chuya-n-a-i-loa-i-ha-nh-ta-cha-c-kinh-ta
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=404:12-ia-u-cha-nh-da-a-n-a-u-t-trong-tr-a-ng-ha-p-chia-ta-ch-ha-p-nha-t-sa-p-nha-p-chuya-n-a-i-loa-i-ha-nh-ta-cha-c-kinh-ta
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=404:12-ia-u-cha-nh-da-a-n-a-u-t-trong-tr-a-ng-ha-p-chia-ta-ch-ha-p-nha-t-sa-p-nha-p-chuya-n-a-i-loa-i-ha-nh-ta-cha-c-kinh-ta
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=405:13-ia-u-cha-nh-da-a-n-a-u-t-theo-ba-n-a-n-quya-t-a-nh-ca-a-ta-a-a-n-tra-ng-ta-i
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=405:13-ia-u-cha-nh-da-a-n-a-u-t-theo-ba-n-a-n-quya-t-a-nh-ca-a-ta-a-a-n-tra-ng-ta-i
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=405:13-ia-u-cha-nh-da-a-n-a-u-t-theo-ba-n-a-n-quya-t-a-nh-ca-a-ta-a-a-n-tra-ng-ta-i
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=405:13-ia-u-cha-nh-da-a-n-a-u-t-theo-ba-n-a-n-quya-t-a-nh-ca-a-ta-a-a-n-tra-ng-ta-i
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=405:13-ia-u-cha-nh-da-a-n-a-u-t-theo-ba-n-a-n-quya-t-a-nh-ca-a-ta-a-a-n-tra-ng-ta-i
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=405:13-ia-u-cha-nh-da-a-n-a-u-t-theo-ba-n-a-n-quya-t-a-nh-ca-a-ta-a-a-n-tra-ng-ta-i
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=406:14-ca-p-la-i-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=406:14-ca-p-la-i-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=406:14-ca-p-la-i-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=406:14-ca-p-la-i-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=407:15-hia-u-a-nh-tha-ng-tin-tra-n-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=407:15-hia-u-a-nh-tha-ng-tin-tra-n-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=407:15-hia-u-a-nh-tha-ng-tin-tra-n-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=407:15-hia-u-a-nh-tha-ng-tin-tra-n-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=407:15-hia-u-a-nh-tha-ng-tin-tra-n-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
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16  

Nộp lại Giấy 

chứng nhận 

đăng ký đầu 

tư 

Một cửa 
Ngay khi 

tiếp nhận 
 

   

Quyết 

định số 

2547/QĐ-

UBND 

ngày 

20/12/201

7 

17  
Giãn tiến độ 

đầu tư 
Một cửa 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện đến 

Trung tâm 

phục vụ 

HCC tỉnh 

15 ngày 

   

18  

Tạm ngừng 

hoạt động 

của dự án đầu 

tư 

Một cửa 

Ngay khi 

tiếp nhận 

 

   

19  

Chấm dứt 

hoạt động 

của dự án đầu 

tư 

Một cửa  

   

20  

Thành lập 

văn phòng 

điều hành của 

nhà đầu tư 

nước ngoài 

trong hợp 

đồng BCC 

Một cửa 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện đến 

Trung tâm 

phục vụ 

HCC tỉnh 

15 ngày 

   

http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=408:16-na-p-la-i-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=408:16-na-p-la-i-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=408:16-na-p-la-i-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=408:16-na-p-la-i-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=409:17-gia-n-tia-n-a-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=409:17-gia-n-tia-n-a-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=410:18-ta-m-nga-ng-hoa-t-a-ng-ca-a-da-a-n-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=410:18-ta-m-nga-ng-hoa-t-a-ng-ca-a-da-a-n-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=410:18-ta-m-nga-ng-hoa-t-a-ng-ca-a-da-a-n-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=410:18-ta-m-nga-ng-hoa-t-a-ng-ca-a-da-a-n-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=411:19-cha-m-da-t-hoa-t-a-ng-ca-a-da-a-n-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=411:19-cha-m-da-t-hoa-t-a-ng-ca-a-da-a-n-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=411:19-cha-m-da-t-hoa-t-a-ng-ca-a-da-a-n-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=411:19-cha-m-da-t-hoa-t-a-ng-ca-a-da-a-n-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=412:20-tha-nh-la-p-v-n-pha-ng-ia-u-ha-nh-ca-a-nha-a-u-t-n-a-c-ngoa-i-trong-ha-p-a-ng-bcc
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=412:20-tha-nh-la-p-v-n-pha-ng-ia-u-ha-nh-ca-a-nha-a-u-t-n-a-c-ngoa-i-trong-ha-p-a-ng-bcc
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=412:20-tha-nh-la-p-v-n-pha-ng-ia-u-ha-nh-ca-a-nha-a-u-t-n-a-c-ngoa-i-trong-ha-p-a-ng-bcc
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=412:20-tha-nh-la-p-v-n-pha-ng-ia-u-ha-nh-ca-a-nha-a-u-t-n-a-c-ngoa-i-trong-ha-p-a-ng-bcc
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=412:20-tha-nh-la-p-v-n-pha-ng-ia-u-ha-nh-ca-a-nha-a-u-t-n-a-c-ngoa-i-trong-ha-p-a-ng-bcc
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=412:20-tha-nh-la-p-v-n-pha-ng-ia-u-ha-nh-ca-a-nha-a-u-t-n-a-c-ngoa-i-trong-ha-p-a-ng-bcc
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=412:20-tha-nh-la-p-v-n-pha-ng-ia-u-ha-nh-ca-a-nha-a-u-t-n-a-c-ngoa-i-trong-ha-p-a-ng-bcc
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21  

Chấm dứt 

hoạt động 

văn phòng 

điều hành của 

nhà đầu tư 

nước ngoài 

trong hợp 

đồng BCC 

Một cửa 

15 ngày 

   

22  

Đổi Giấy 

chứng nhận 

đăng ký đầu 

tư cho dự án 

hoạt động 

theo Giấy 

phép đầu tư, 

Giấy chứng 

nhận đầu tư 

hoặc giấy tờ 

khác có giá 

trị pháp lý 

tương đương 

03 ngày 

   

23  

Cung cấp 

thông tin về 

dự án đầu tư 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện đến 

Trung tâm 

phục vụ 

05 ngày 

   

24  
Bảo đảm đầu 

tư trong 

trường hợp 

30 ngày 
   

http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=413:21-cha-m-da-t-hoa-t-a-ng-v-n-pha-ng-ia-u-ha-nh-ca-a-nha-a-u-t-n-a-c-ngoa-i-trong-ha-p-a-ng-bcc
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=413:21-cha-m-da-t-hoa-t-a-ng-v-n-pha-ng-ia-u-ha-nh-ca-a-nha-a-u-t-n-a-c-ngoa-i-trong-ha-p-a-ng-bcc
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=413:21-cha-m-da-t-hoa-t-a-ng-v-n-pha-ng-ia-u-ha-nh-ca-a-nha-a-u-t-n-a-c-ngoa-i-trong-ha-p-a-ng-bcc
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=413:21-cha-m-da-t-hoa-t-a-ng-v-n-pha-ng-ia-u-ha-nh-ca-a-nha-a-u-t-n-a-c-ngoa-i-trong-ha-p-a-ng-bcc
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=413:21-cha-m-da-t-hoa-t-a-ng-v-n-pha-ng-ia-u-ha-nh-ca-a-nha-a-u-t-n-a-c-ngoa-i-trong-ha-p-a-ng-bcc
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=413:21-cha-m-da-t-hoa-t-a-ng-v-n-pha-ng-ia-u-ha-nh-ca-a-nha-a-u-t-n-a-c-ngoa-i-trong-ha-p-a-ng-bcc
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=413:21-cha-m-da-t-hoa-t-a-ng-v-n-pha-ng-ia-u-ha-nh-ca-a-nha-a-u-t-n-a-c-ngoa-i-trong-ha-p-a-ng-bcc
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=413:21-cha-m-da-t-hoa-t-a-ng-v-n-pha-ng-ia-u-ha-nh-ca-a-nha-a-u-t-n-a-c-ngoa-i-trong-ha-p-a-ng-bcc
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=414:22-a-i-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-cho-da-a-n-hoa-t-a-ng-theo-gia-y-pha-p-a-u-t-gia-y-cha-ng-nha-n-a-u-t-hoa-c-gia-y-ta-kha-c-ca-gia-tra-pha-p-la-t-ng-ng
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=414:22-a-i-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-cho-da-a-n-hoa-t-a-ng-theo-gia-y-pha-p-a-u-t-gia-y-cha-ng-nha-n-a-u-t-hoa-c-gia-y-ta-kha-c-ca-gia-tra-pha-p-la-t-ng-ng
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=414:22-a-i-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-cho-da-a-n-hoa-t-a-ng-theo-gia-y-pha-p-a-u-t-gia-y-cha-ng-nha-n-a-u-t-hoa-c-gia-y-ta-kha-c-ca-gia-tra-pha-p-la-t-ng-ng
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=414:22-a-i-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-cho-da-a-n-hoa-t-a-ng-theo-gia-y-pha-p-a-u-t-gia-y-cha-ng-nha-n-a-u-t-hoa-c-gia-y-ta-kha-c-ca-gia-tra-pha-p-la-t-ng-ng
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=414:22-a-i-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-cho-da-a-n-hoa-t-a-ng-theo-gia-y-pha-p-a-u-t-gia-y-cha-ng-nha-n-a-u-t-hoa-c-gia-y-ta-kha-c-ca-gia-tra-pha-p-la-t-ng-ng
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=414:22-a-i-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-cho-da-a-n-hoa-t-a-ng-theo-gia-y-pha-p-a-u-t-gia-y-cha-ng-nha-n-a-u-t-hoa-c-gia-y-ta-kha-c-ca-gia-tra-pha-p-la-t-ng-ng
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=414:22-a-i-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-cho-da-a-n-hoa-t-a-ng-theo-gia-y-pha-p-a-u-t-gia-y-cha-ng-nha-n-a-u-t-hoa-c-gia-y-ta-kha-c-ca-gia-tra-pha-p-la-t-ng-ng
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=414:22-a-i-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-cho-da-a-n-hoa-t-a-ng-theo-gia-y-pha-p-a-u-t-gia-y-cha-ng-nha-n-a-u-t-hoa-c-gia-y-ta-kha-c-ca-gia-tra-pha-p-la-t-ng-ng
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=414:22-a-i-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-cho-da-a-n-hoa-t-a-ng-theo-gia-y-pha-p-a-u-t-gia-y-cha-ng-nha-n-a-u-t-hoa-c-gia-y-ta-kha-c-ca-gia-tra-pha-p-la-t-ng-ng
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=414:22-a-i-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-cho-da-a-n-hoa-t-a-ng-theo-gia-y-pha-p-a-u-t-gia-y-cha-ng-nha-n-a-u-t-hoa-c-gia-y-ta-kha-c-ca-gia-tra-pha-p-la-t-ng-ng
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=414:22-a-i-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-cho-da-a-n-hoa-t-a-ng-theo-gia-y-pha-p-a-u-t-gia-y-cha-ng-nha-n-a-u-t-hoa-c-gia-y-ta-kha-c-ca-gia-tra-pha-p-la-t-ng-ng
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=414:22-a-i-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-cho-da-a-n-hoa-t-a-ng-theo-gia-y-pha-p-a-u-t-gia-y-cha-ng-nha-n-a-u-t-hoa-c-gia-y-ta-kha-c-ca-gia-tra-pha-p-la-t-ng-ng
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=414:22-a-i-gia-y-cha-ng-nha-n-ng-ka-a-u-t-cho-da-a-n-hoa-t-a-ng-theo-gia-y-pha-p-a-u-t-gia-y-cha-ng-nha-n-a-u-t-hoa-c-gia-y-ta-kha-c-ca-gia-tra-pha-p-la-t-ng-ng
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=415:23-cung-ca-p-tha-ng-tin-va-da-a-n-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=415:23-cung-ca-p-tha-ng-tin-va-da-a-n-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=415:23-cung-ca-p-tha-ng-tin-va-da-a-n-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=416:24-ba-o-a-m-a-u-t-trong-tr-a-ng-ha-p-kha-ng-a-c-tia-p-ta-c-a-p-da-ng-u-a-i-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=416:24-ba-o-a-m-a-u-t-trong-tr-a-ng-ha-p-kha-ng-a-c-tia-p-ta-c-a-p-da-ng-u-a-i-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=416:24-ba-o-a-m-a-u-t-trong-tr-a-ng-ha-p-kha-ng-a-c-tia-p-ta-c-a-p-da-ng-u-a-i-a-u-t
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không được 

tiếp tục áp 

dụng ưu đãi 

đầu tư 

HCC tỉnh 

25  

Quyết định 

chủ trương 

đầu tư của 

Ban Quản lý 

Một cửa 

liên 

thông 

  - Trong thời hạn 03 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ dự án 

đầu tư, Ban Quản lý 

gửi hồ sơ lấy ý kiến 

thẩm định của cơ quan 

nhà nước có liên quan. 

- Trong thời hạn 25 ngày 

đối với dự án quy định 

tại Điểm a Khoản 1 

Điều 32 Luật đầu tư và 

trong thời hạn 05 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận được ý kiến của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

và cơ quan có liên quan 

đối với dự án quy định 

tại Khoản 2 Điều 31 

Luật đầu tư, Ban Quản 

lý xem xét, quyết định 

chủ trương đầu tư. 

- Trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận 

được hồ sơ dự án 

đầu tư, cơ quan được 

lấy ý kiến có ý kiến 

thẩm định những nội 

dung thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của 

mình và gửi Ban 

Quản lý. 

 

Quyết 

định số 

2547/QĐ-

UBND 

ngày 

20/12/201

7 

26  
Điều chỉnh 

quyết định 

chủ trương 

Một cửa 

liên 

  - Trong thời hạn 03 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp 

- Trong thời hạn 15 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được đề 

http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=416:24-ba-o-a-m-a-u-t-trong-tr-a-ng-ha-p-kha-ng-a-c-tia-p-ta-c-a-p-da-ng-u-a-i-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=416:24-ba-o-a-m-a-u-t-trong-tr-a-ng-ha-p-kha-ng-a-c-tia-p-ta-c-a-p-da-ng-u-a-i-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=416:24-ba-o-a-m-a-u-t-trong-tr-a-ng-ha-p-kha-ng-a-c-tia-p-ta-c-a-p-da-ng-u-a-i-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=416:24-ba-o-a-m-a-u-t-trong-tr-a-ng-ha-p-kha-ng-a-c-tia-p-ta-c-a-p-da-ng-u-a-i-a-u-t
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=418:26-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-ban-qua-n-la
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=418:26-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-ban-qua-n-la
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=418:26-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-ban-qua-n-la
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đầu tư của 

Ban Quản lý 

thông lệ, Ban Quản lý gửi hồ 

sơ cho cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền 

liên quan để lấy ý kiến 

về những nội dung điều 

chỉnh. 

- Trong thời hạn 05 ngày 

kể từ ngày nhận được ý 

kiến thẩm định, Ban 

Quản lý xem xét, quyết 

định điều chỉnh chủ 

trương đầu tư. 

nghị của   Ban Quản 

lý, các cơ quan được 

xin ý kiến có ý kiến 

về những nội dung 

thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của 

mình. 

 

II Lĩnh vực Môi trƣờng trong khu công nghiệp 

1 

Xác nhận đăng 

ký kế hoạch bảo 

vệ môi trường 

Một 

cửa 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

đến Trung 

tâm phục 

vụ HCC 

tỉnh 

10 ngày 

   Quyết 

định số 

2547/QĐ-

UBND 

ngày 

20/12/201

7 

III Lĩnh vực lao động trong khu công nghiệp 

1 

Đăng ký nội 

quy lao động 

của các doanh 

nghiệp trong 

Một 

cửa 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

07 ngày 

   Quyết 

định số 

2008/QĐ-

UBND 

http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=418:26-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-ban-qua-n-la
http://ips.hoabinh.gov.vn/vi/thu-tuc-dau-tu/d-u-tu?pid=297&sid=418:26-ia-u-cha-nh-quya-t-a-nh-cha-tr-ng-a-u-t-ca-a-ban-qua-n-la
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khu công 

nghiệp 

đến Trung 

tâm phục 

vụ HCC 

tỉnh hoặc 

qua 

Internet 

ngày 

19/10/201

7 

2 

Xác nhận người 

lao động nước 

ngoài không 

thuộc diện cấp 

giấy phép lao 

động 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

đến Trung 

tâm phục 

vụ HCC 

tỉnh 

03 ngày 

   

3 

Cấp giấy phép 

lao động cho 

người lao động 

nước ngoài làm 

việc tại Việt 

Nam 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

đến Trung 

tâm phục 

vụ HCC 

tỉnh hoặc 

qua 

Internet 

07 ngày 

   

4 

Cấp lại giấy 

phép lao động 

cho người lao 

động nước 

ngoài làm việc 

tại Việt Nam 

Một 

cửa 
03 ngày 
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5 
Thu hồi giấy 

phép lao động 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

đến Trung 

tâm phục 

vụ HCC 

tỉnh  

20 ngày 

    

IV Lĩnh vực Quản lý Quy hoạch và Xây dựng 

1 
Thẩm định thiết 

kế cơ sở 

Một 

cửa 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

đến Trung 

tâm phục 

vụ HCC 

tỉnh  

20 ngày đối 

với dự án 

nhóm B; 

15 ngày đối 

với dự án 

nhóm C. 

   

QĐ số 

2008/QĐ-

UBND 

ngày 

19/10/201

7 

2 
Cấp giấy phép 

xây dựng 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

đến Trung 

tâm phục 

vụ HCC 

tỉnh hoặc 

qua 

30 ngày 

   



                                           48                                  CÔNG BÁO/Số 49 + 50/Ngày 01-10-2020 
 

Internet 

3 

Điều chỉnh, gia 

hạn, cấp lại giấy 

phép xây dựng 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

đến Trung 

tâm phục 

vụ HCC 

tỉnh  

30 ngày đối 

với điều 

chỉnh giấy 

phép XD; 

05 ngày đối 

với Gia 

hạn, cấp lại 

giấy phép 

XD. 

   

V Lĩnh vực Thƣơng mại trong khu công nghiệp 

 

1 

Cấp Giấy phép 

thành lập Văn 

phòng đại diện 

của thương 

nhân nước 

ngoài tại Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một 

cửa 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

đến Trung 

tâm phục 

vụ HCC 

tỉnh hoặc 

qua Internet 

07 ngày 

   

 

 

Quyết 

định số 

700/QĐ-

UBND 

ngày 

21/3/2018 

 

2 

Cấp lại Giấy 

phép thành lập 

Văn phòng đại 

diện của thương 

nhân nước 

ngoài tại Việt 

Nam 

05 ngày 
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3 

Điều chỉnh 

Giấy phép 

thành lập Văn 

phòng đại diện 

của thương 

nhân nước 

ngoài tại Việt 

Nam 

05 ngày 

   

 

4 

Gia hạn Giấy 

phép thành lập 

Văn phòng đại 

diện của thương 

nhân nước 

ngoài tại Việt 

Nam 

05 ngày 

 

   

Quyết 

định số 

700/QĐ-

UBND 

ngày 

21/3/2018 

 

5 

Chấm dứt hoạt 

động của Văn 

phòng đại diện 

của thương 

nhân nước 

ngoài tại Việt 

Nam 

05 ngày 

   

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 
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Phụ lục I.2 

DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƢƠNG  

THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2211/QĐ-UBND  ngày   16 tháng 9  năm  2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––––    
 

STT Tên TTHC 

Cơ chế 

thực 

hiện 

Cách 

thức thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

theo 

cơ 

chế 

một 

cửa 

Thời gian giải quyết theo cơ chế 

một cửa liên thông (ngày) 

QĐ công bố 

danh mục 

TTHC của 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

 Trong đó 

Tổng 

số ngày 

Cơ quan 

chủ trì 

(Sở Công 

Thƣơng) 

Cơ quan 

phối hợp 

giải quyết 

liên thông 

I LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU        

1 

Xác nhận Bản cam kết của thương 

nhân nhập khẩu thép để trực tiếp 

phục vụ sản xuất, gia công 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
05  

  QĐ số 

1638/QĐ-

UBND ngày 

22/6/2016 

II LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG      

2 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

đầu tư trồng cây thuốc lá 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 
10 

   QĐ số 

996/QĐ-

UBND ngày 

04/5/2020 
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3 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
15 

   QĐ số 

996/QĐ-

UBND ngày 

04/5/2020 

4 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây 

thuốc lá 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
15 

   QĐ số 

996/QĐ-

UBND ngày 

04/5/2020 

5 
Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu 

thuốc lá 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
10 

   QĐ số 

996/QĐ-

UBND ngày 

04/5/2020 

6 
Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên 

liệu thuốc lá 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
15 

   QĐ số 

996/QĐ-

UBND ngày 

04/5/2020 

7 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép 

mua bán nguyên liệu thuốc lá 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
15 

   QĐ số 

996/QĐ-

UBND ngày 

04/5/2020 

III LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP      

8 
Cấp Giấy chứng nhận Huấn luyện 

kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công 

nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  

20 

   QĐ số 

1768/QĐ-

UBND ngày 
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của Sở Công Thương 24/7/2018 

9 

Cấp lại Giấy chứng nhận Huấn 

luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ 

công nghiệp thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Công Thương 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
03 

   QĐ số 

1768/QĐ-

UBND ngày 

24/7/2018 

10 
Cấp Giấy chứng nhận Huấn luyện 

kỹ thuật, an toàn tiền chất thuốc nổ 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
18 

   QĐ số 

1768/QĐ-

UBND ngày 

24/7/2018 

11 

Cấp lại Giấy chứng nhận Huấn 

luyện kỹ thuật, an toàn tiền chất 

thuốc nổ 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
03 

   QĐ số 

1768/QĐ-

UBND ngày 

24/7/2018 

 

12 

Cấp Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ 

công nghiệp thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Công Thương 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
05 

   QĐ số 

1768/QĐ-

UBND ngày 

24/7/2018 

 

13 

Cấp lại Giấy phép sử dụng Vật liệu 

nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Công Thương 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
05 

   QĐ số 

1768/QĐ-

UBND ngày 

24/7/2018 

 

14 

Thu hồi Giấy phép sử dụng Vật liệu 

nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Công Thương 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
05 

   QĐ số 

1768/QĐ-

UBND ngày 

24/7/2018 
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IV LĨNH VỰC HÓA CHẤT        

15 

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ 

thuật an toàn vận chuyển hàng công 

nghiệp nguy hiểm 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
20 

   QĐ số 

1638/QĐ-

UBND ngày 

22/6/2016 

16 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

sản xuất hóa chất sản xuất, kinh 

doanh có điều kiện trong lĩnh vực 

công nghiệp 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
12 

   QĐ số 

996/QĐ-

UBND ngày 

04/5/2020 

17 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất hóa chất sản xuất, 

kinh doanh có điều kiện trong lĩnh 

vực công nghiệp 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
05 

   QĐ số 

996/QĐ-

UBND ngày 

04/5/2020 

18 

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, 

kinh doanh có điều kiện trong lĩnh 

vực công nghiệp 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
12 

   QĐ số 

996/QĐ-

UBND ngày 

04/5/2020 

19 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh 

doanh có điều kiện trong lĩnh vực 

công nghiệp 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
12 

   QĐ số 

996/QĐ-

UBND ngày 

04/5/2020 

20 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, 

kinh doanh có điều kiện trong lĩnh 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  

05 

   QĐ số 

996/QĐ-

UBND ngày 
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vực công nghiệp 04/5/2020 

21 

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh hóa chất sản 

xuất, kinh doanh có điều kiện trong 

lĩnh vực công nghiệp 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
12 

   QĐ số 

996/QĐ-

UBND ngày 

04/5/2020 

V LĨNH VỰC ĐIỆN        

22 
 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn 

điện 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
10 

   QĐ số 

1638/QĐ-

UBND ngày 

22/6/2016 

23 Cấp lại thẻ an toàn điện 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
10 

   QĐ số 

1638/QĐ-

UBND ngày 

22/6/2016 

24 
Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung 

thẻ an toàn điện 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
10 

   QĐ số 

1638/QĐ-

UBND ngày 

22/6/2016 

25 

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn 

chuyên ngành điện thuộc thẩm 

quyền cấp của địa phương 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
15 

   QĐ số 

355/QĐ-

UBND ngày 

27/02/2019 

26 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt 

động tư vấn chuyên ngành điện 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 
15 

   QĐ số 

355/QĐ-
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thuộc thẩm quyền cấp của địa 

phương 

bưu điện  UBND ngày 

27/02/2019 

27 

Cấp giấy phép hoạt động phát điện 

đối với nhà máy điện có quy mô 

dưới 03MW đặt tại địa phương 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
15 

   QĐ số 

355/QĐ-

UBND ngày 

27/02/2019 

28 

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt 

động phát điện đối với nhà máy điện 

có quy mô dưới 03MW đặt tại địa 

phương 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
15 

   QĐ số 

355/QĐ-

UBND ngày 

27/02/2019 

29 

Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện 

đến cấp điện áp 0,4kV tại địa 

phương 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
15 

   QĐ số 

355/QĐ-

UBND ngày 

27/02/2019 

30 

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt 

động bán lẻ điện đến cấp điện áp 

0,4kV tại địa phương 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
15 

   QĐ số 

355/QĐ-

UBND ngày 

27/02/2019 

31 

Cấp giấy phép hoạt động phân phối 

điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa 

phương 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
15 

   QĐ số 

355/QĐ-

UBND ngày 

27/02/2019 

32 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt 

động phân phối điện đến cấp điện 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 15 
   QĐ số 

355/QĐ-

UBND ngày 
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áp 35 kV tại địa phương bưu điện  27/02/2019 

33 

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho 

các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp 

của Sở Công Thương 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
05 

   QĐ số 

2313/QĐ-

UBND ngày 

13/9/2016 

34 

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho 

các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp 

của Sở Công Thương trường hợp 

thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
05 

   QĐ số 

2313/QĐ-

UBND ngày 

13/9/2016 

VI 
LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP 

NẶNG 

       

35 

Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự 

án đầu tư xây dựng công trình mỏ 

khoáng sản rắn nhóm B, C 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
20 

   QĐ số 

1638/QĐ-

UBND ngày 

22/6/2016 

VII LĨNH VỰC THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ      

36 

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng 

đại diện của thương nhân nước 

ngoài tại Việt Nam 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
07 

   QĐ số 

730/QĐ-

UBND ngày 

23/3/2018 

37 

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện của thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
05 

   QĐ số 

730/QĐ-

UBND ngày 

23/3/2018 
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38 

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện của thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
05 

   QĐ số 

730/QĐ-

UBND ngày 

23/3/2018 

39 

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện của thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
05 

   QĐ số 

730/QĐ-

UBND ngày 

23/3/2018 

40 

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng 

đại diện của thương nhân nước 

ngoài tại Việt Nam 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
05 

   QĐ số 

1374/QĐ-

UBND ngày 

12/6/2018 

41 

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài để thực hiện quyền phân phối 

bán lẻ hàng hóa 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
10 

   QĐ số 

730/QĐ-

UBND ngày 

23/3/2018 

42 

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài để thực hiện quyền nhập 

khẩu, quyền phân phối bán buôn các 

hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  28 

   QĐ số 

730/QĐ-

UBND ngày 

23/3/2018 

43 

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài để thực hiện quyền phân phối 

bán lẻ 28các hàng hóa là gạo; 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
28 

   QĐ số 

730/QĐ-

UBND ngày 

23/3/2018 
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đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo 

và tạp chí 

44 

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài để thực hiện các dịch vụ khác 

quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i 

Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  28 

   QĐ số 

730/QĐ-

UBND ngày 

23/3/2018 

45 

Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho 

tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
05 

   QĐ số 

730/QĐ-

UBND ngày 

23/3/2018 

46 

Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh 

cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
28 

   QĐ số 

730/QĐ-

UBND ngày 

23/3/2018 

47 

Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời 

với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được 

quy định tại Điều 20 Nghị định số 

09/2018/NĐ-CP 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
20 

   QĐ số 

730/QĐ-

UBND ngày 

23/3/2018 

48 

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ 

nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ 

thứ nhất thuộc trường hợp không 

phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu 

cầu kinh tế (ENT) 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  20 

   QĐ số 

730/QĐ-

UBND ngày 

23/3/2018 

49 Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ Một Trực tiếp 55    QĐ số 
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ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc 

trường hợp phải thực hiện thủ tục 

kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)    

cửa  hoặc qua 

bưu điện  

730/QĐ-

UBND ngày 

23/3/2018 

50 

Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, 

địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của 

cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán 

lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ 

sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở 

bán lẻ 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
05 

   QĐ số 

730/QĐ-

UBND ngày 

23/3/2018 

51 

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán 

lẻ thứ nhất trong trung tâm thương 

mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ 

ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập 

trong trung tâm thương mại và 

không thuộc loại hình cửa hàng tiện 

lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 

500m
2
 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  

05 

   QĐ số 

730/QĐ-

UBND ngày 

23/3/2018 

52 

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán 

lẻ thứ nhất không nằm trong trung 

tâm thương mại 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
20 

   QĐ số 

730/QĐ-

UBND ngày 

23/3/2018 

53 

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán 

lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài 

cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại 

hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị 

mini 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  55 

   QĐ số 

730/QĐ-

UBND ngày 

23/3/2018 
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54 

Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ  Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
05 

   QĐ số 

730/QĐ-

UBND ngày 

23/3/2018 

55 

Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ  Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
05 

   QĐ số 

730/QĐ-

UBND ngày 

23/3/2018 

56 

Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho 

phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt 

động 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
55 

   QĐ số 

730/QĐ-

UBND ngày 

23/3/2018 

VIII LĨNH VỰC DẦU KHÍ        

57 

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều 

chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu 

tư xây dựng công trình kho xăng 

dầu có dung tích kho từ trên 210m3 

đến dưới 5.000m3 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  50 

   QĐ số 

1638/QĐ-

UBND ngày 

22/6/2016 

58 

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều 

chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu 

tư xây dựng công trình kho LPG có 

dung tích kho dưới 5.000m3 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
50 

   QĐ số 

1638/QĐ-

UBND ngày 

22/6/2016 

59 
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều 

chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu 

tư xây dựng công trình kho LNG có 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 50 
   QĐ số 

1638/QĐ-

UBND ngày 
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dung tích kho dưới 5.000m3 bưu điện  22/6/2016 

IX LĨNH VỰC XÖC TIẾN THƢƠNG MẠI      

60 

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối 

với chương trình khuyến mại mang 

tính may rủi thực hiện trên địa bàn 

01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương. 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  05 

   QĐ số 

1768/QĐ-

UBND ngày 

24/7/2018 

61 

Đăng ký sửa đổi, bổ sung đối với 

chương trình khuyến mại đối với 

chương trình khuyến mại mang tính 

may rủi thực hiện trên địa bàn 01 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương. 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
05 

   QĐ số 

1768/QĐ-

UBND ngày 

24/7/2018 

62 Thông báo hoạt động khuyến mại. 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  

Lấy 

ngay 

   QĐ số 

1768/QĐ-

UBND ngày 

24/7/2018 

63 
Thông báo sửa đổi, bổ sung nội 

dung chương trình khuyến mại 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  

Lấy 

ngay 

   QĐ số 

1768/QĐ-

UBND ngày 

24/7/2018 

64 
Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm 

thương mại tại Việt Nam 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  

07 

   QĐ số 

1768/QĐ-

UBND ngày 
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24/7/2018 

65 

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung 

tổ chức hội chợ, triển lãm thương 

mại tại Việt Nam 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
07 

   QĐ số 

1768/QĐ-

UBND ngày 

24/7/2018 

X LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH      

66 

Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và 

điều kiện giao dịch chung thuộc 

thẩm quyền của Sở Công Thương 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
20 

   QĐ số 

1638/QĐ-

UBND ngày 

22/6/2016 

67 
Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 

tại địa phương 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
07 

   QĐ số 

1191/QĐ-

UBND ngày 

18/5/2018 

68 

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung 

hoạt động bán hàng đa cấp tại địa 

phương 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
07 

   QĐ số 

1191/QĐ-

UBND ngày 

18/5/2018 

69 
Chấm dứt hoạt động bán hàng đa 

cấp tại địa phương 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
10 

   QĐ số 

1191/QĐ-

UBND ngày 

18/5/2018 

70 
Thông báo tổ chức hội nghị, hội 

thảo, đào tạo 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 
05 

   QĐ số 

1191/QĐ-
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bưu điện  UBND ngày 

18/5/2018 

XI 
LĨNH VỰC LƢU THÔNG HÀNG HÓA TRONG 

NƢỚC 

     

71 

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm 

tổng đại lý kinh doanh xăng dầu 

thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công 

Thương 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
20 

   QĐ số 

116/QĐ-

UBND ngày 

18/01/2018 

72 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận 

đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh 

doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền 

cấp của Sở Công Thương 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
20 

   QĐ số 

116/QĐ-

UBND ngày 

18/01/2018 

73 

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện 

làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu 

thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công 

Thương 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
20 

   QĐ số 

116/QĐ-

UBND ngày 

18/01/2018 

74 
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm 

đại lý bán lẻ xăng dầu 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
20 

   QĐ số 

116/QĐ-

UBND ngày 

18/01/2018 

75 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận 

đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng 

dầu 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
20 

   QĐ số 

116/QĐ-

UBND ngày 

18/01/2018 
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76 
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện 

làm đại lý bán lẻ xăng dầu 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
20 

   QĐ số 

116/QĐ-

UBND ngày 

18/01/2018 

77 
Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ 

điều kiện bán lẻ xăng dầu 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
20 

   QĐ số 

1374/QĐ-

UBND ngày 

12/6/2018 

78 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng 

nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ 

xăng dầu 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
20 

   QĐ số 

1374/QĐ-

UBND ngày 

12/6/2018 

79 
Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng 

đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
20 

   QĐ số 

1374/QĐ-

UBND ngày 

12/6/2018 

80 
Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm 

thuốc lá 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
15 

   QĐ số 

996/QĐ-

UBND ngày 

04/5/2020 

81 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán 

buôn sản phẩm thuốc lá 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
15 

   QĐ số 

996/QĐ-

UBND ngày 

04/5/2020 
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82 
Cấp lại Giấy phép bán buôn sản 

phẩm thuốc lá 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
15 

   QĐ số 

996/QĐ-

UBND ngày 

04/5/2020 

83 

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công 

nghiệp (quy mô dưới 3 triệu 

lít/năm) 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
15 

   QĐ số 

996/QĐ-

UBND ngày 

04/5/2020 

84 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản 

xuất rượu công nghiệp (quy mô 

dưới 3 triệu lít/năm) 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
07 

   QĐ số 

996/QĐ-

UBND ngày 

04/5/2020 

85 

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu 

công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu 

lít/năm) 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
07 

   QĐ số 

996/QĐ-

UBND ngày 

04/5/2020 

86 

Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên 

địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
07 

   QĐ số 

996/QĐ-

UBND ngày 

04/5/2020 

87 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán 

buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
07 

   QĐ số 

996/QĐ-

UBND ngày 

04/5/2020 
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88 

Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu 

trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
07 

   QĐ số 

996/QĐ-

UBND ngày 

04/5/2020 

89 

Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký 

giá thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Công Thương 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
05 

   QĐ số 

1634/QĐ-

UBND ngày 

30/8/2017 

90 

Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai 

giá thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Công Thương 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  

Lấy 

ngay 

   QĐ số 

1634/QĐ-

UBND ngày 

30/8/2017 

XII 
Lĩnh vực Khí dầu mỏ hóa lỏng 

(LPG) 

       

91 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

thương nhân kinh doanh mua bán 

LPG 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
15 

   QĐ số 

996/QĐ-

UBND ngày 

04/5/2020 

92 

Cấp lại Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện thương nhân kinh doanh 

mua bán LPG 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
07 

   QĐ số 

1925/QĐ-

UBND ngày 

16/8/2018 

93 Cấp điều chỉnh Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện thương nhân kinh 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 07 
   QĐ số 

1925/QĐ-

UBND ngày 
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doanh mua bán LPG bưu điện  16/8/2018 

94 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

trạm nạp LPG vào chai 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
15 

   QĐ số 

1925/QĐ-

UBND ngày 

16/8/2018 

95 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp LPG vào chai 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
07 

   QĐ số 

1925/QĐ-

UBND ngày 

16/8/2018 

96 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện trạm nạp LPG vào chai 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
07 

   QĐ số 

1925/QĐ-

UBND ngày 

16/8/2018 

97 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

trạm nạp LPG vào xe bồn 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
15 

   QĐ số 

1925/QĐ-

UBND ngày 

16/8/2018 

98 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp LPG vào xe bồn 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
07 

   QĐ số 

1925/QĐ-

UBND ngày 

16/8/2018 

99 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  

07 

   QĐ số 

1925/QĐ-

UBND ngày 
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16/8/2018 

100 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

trạm nạp LPG vào phương tiện vận 

tải 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
15 

   QĐ số 

1925/QĐ-

UBND ngày 

16/8/2018 

101 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp LPG vào phương tiện 

vận tải 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
07 

   QĐ số 

1925/QĐ-

UBND ngày 

16/8/2018 

102 

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện trạm nạp LPG vào phương 

tiện vận tải 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
07 

   QĐ số 

1925/QĐ-

UBND ngày 

16/8/2018 

XIII LĨNH VỰC KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG (LNG)      

103 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

thương nhân kinh doanh mua bán 

LNG 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
15 

   QĐ số 

996/QĐ-

UBND ngày 

04/5/2020 

104 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện thương nhân kinh doanh mua 

bán LNG 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
07 

   QĐ số 

1925/QĐ-

UBND ngày 

16/8/2018 

105 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện thương nhân kinh doanh 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 
07 

   QĐ số 

1925/QĐ-
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mua bán LNG bưu điện  UBND ngày 

16/8/2018 

106 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

trạm nạp LNG vào phương tiện vận 

tải 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
15 

   QĐ số 

1925/QĐ-

UBND ngày 

16/8/2018 

107 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp LNG vào phương tiện 

vận tải 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
07 

   QĐ số 

1925/QĐ-

UBND ngày 

16/8/2018 

108 

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện trạm nạp LNG vào 

phương tiện vận tải 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
07 

   QĐ số 

1925/QĐ-

UBND ngày 

16/8/2018 

XIV LĨNH VỰC KHÍ THIÊN NHIÊN NÉN (CNG)      

109 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

thương nhân kinh doanh mua bán 

CNG 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
15 

   QĐ số 

996/QĐ-

UBND ngày 

04/5/2020 

110 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện thương nhân kinh doanh mua 

bán CNG 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
07 

   QĐ số 

1925/QĐ-

UBND ngày 

16/8/2018 
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111 

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện thương nhân kinh doanh 

mua bán CNG 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
07 

   QĐ số 

1925/QĐ-

UBND ngày 

16/8/2018 

112 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

trạm nạp CNG vào phương tiện vận 

tải CNG 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
15 

   QĐ số 

1925/QĐ-

UBND ngày 

16/8/2018 

113 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp CNG vào phương tiện 

vận tải 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
07 

   QĐ số 

1925/QĐ-

UBND ngày 

16/8/2018 

114 

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện trạm nạp CNG vào 

phương tiện vận tải 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
07 

   QĐ số 

1925/QĐ-

UBND ngày 

16/8/2018 

XV LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM      

115 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở 

Công Thương thực hiện 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  

05    QĐ số 

996/QĐ-

UBND ngày 

04/5/2020 

116 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  

03;05    QĐ số 

996/QĐ-

UBND ngày 
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do Sở Công Thương thực hiện 04/5/2020 

117 

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an 

toàn thực phẩm cho tổ chức và cá 

nhân sản xuất, kinh doanh thuộc 

thẩm quyền cấp của Sở Công 

Thương 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  

13    QĐ số 

2474/QĐ-

UBND ngày 

07/4/2019 

XVI LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH THƢƠNG MẠI      

118 
Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định 

thương mại 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
07 

   QĐ số 

1638/QĐ-

UBND ngày 

22/6/2016 

119 
Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ 

giám định thương mại 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
07 

   QĐ số 

1638/QĐ-

UBND ngày 

22/6/2016 

XVII LĨNH VỰC NĂNG LƢỢNG        

120 

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển 

điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối 

với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch 

chi tiết phát triển lưới điện trung và 

hạ áp sau các trạm 110kV) 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  10 

   QĐ số 

1638/QĐ-

UBND ngày 

22/6/2016 

XVII

I 
LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  
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121 

Cấp thông báo xác nhận công bố 

sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp 

với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
05 

   QĐ số 

1638/QĐ-

UBND ngày 

22/6/2016 

XIX LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ       

122 

Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản 

xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 

thuộc Danh mục sản phẩm công 

nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối 

với các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  30 

   QĐ số 

2313/QĐ-

UBND ngày 

13/9/2016 

XX LĨNH VỰC THƢƠNG MẠI BIÊN GIỚI      

123 
Đăng ký thương nhân hoạt động 

thương mại biên giới Việt Nam - Lào  

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
05 

   QĐ số 

355/QĐ-

UBND ngày 

27/02/2019 

XXI LĨNH VỰC CHỢ        

124 

Thủ tục Phê duyệt phương án bố trí, 

sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử 

dụng điểm kinh doanh tại chợ 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
15 

   QĐ số 

2677/QĐ-

UBND ngày 

10/12/2015 

125 
Thủ tục Phê duyệt nội quy chợ hạng 

1 

Một 

cửa  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  
10 

   QĐ số 

2677/QĐ-

UBND ngày 

10/12/2015 
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XXII LĨNH VỰC AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN      

126 

Phê duyệt phương án cắm mốc chỉ 

giới xác định phạm vi bảo vệ đập 

thủy điện 

Một 

cửa liên 

thông  

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện  

 30 

 

20 VP UBND 

tỉnh: 10 

QĐ số 

468/QĐ-

UBND ngày 

13/3/2019 

127 

Cấp giấy phép cho các hoạt động 

trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa 

thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm 

quyền cấp phép của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy 

điện quy định tại điểm a khoản 3 

Điều 22 Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP). 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

    QĐ số 

468/QĐ-

UBND ngày 

13/3/2019 

 

- Đối với các hoạt động: (i) Xây 

dựng công trình mới; (ii) Lập bến, 

bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, 

vật liệu, vật tư, phương tiện; (iii) 

Khoan, đào khảo sát địa chất; thăm 

dò, khai thác khoáng sản, vật liệu 

xây dựng, khai thác nước dưới đất; 

(iv) Xây dựng công trình ngầm: 

Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

   

25 

 

18 

 

Văn phòng 

UBND tỉnh: 

07 ngày 

 

 
- Đối với hoạt động xả nước thải 

vào công trình thủy điện: Trong thời 

hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày 

   
30 

 

20 

Văn phòng 

UBND tỉnh: 
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nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  10 ngày 

 

- Đối với hoạt động trồng cây lâu 

năm: Trong thời hạn 10 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

   

10 

 

7 

 

Văn phòng 

UBND tỉnh: 

03 ngày 

 

 

- Đối với hoạt động: (i) Du lịch, thể 

thao, nghiên cứu khoa học, kinh 

doanh, dịch vụ; (ii) Nuôi trồng thủy 

sản; (iii) Nổ mìn và các hoạt động 

gây nổ khác: Trong thời hạn 15 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

   

15 

 

10 

 

Văn phòng 

UBND tỉnh: 

05 ngày 

 

 

-  Đối với hoạt động của phương 

tiện thủy nội địa, phương tiện cơ 

giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, 

phương tiện thủy nội địa thô sơ: 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

   

07 

 

5 

 

Văn phòng 

UBND tỉnh: 

02 ngày 

 

128 

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động 

trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa 

thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm 

quyền cấp phép của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy 

điện quy định tại điểm a khoản 3 

Điều 22 Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP) 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

 

03 2,5 

Văn phòng 

UBND tỉnh: 

0,5 ngày 

QĐ số 

468/QĐ-

UBND ngày 

13/3/2019 
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129 

Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép 

cho các hoạt động trong phạm vi 

bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên 

địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ 

đập, hồ chứa thủy điện quy định tại 

điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định 

số 114/2018/NĐ-CP) 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

    QĐ số 

468/QĐ-

UBND ngày 

13/3/2019 

 

- Đối với hoạt động: (i) Xây dựng 

công trình mới; (ii) Lập bến, bãi tập 

kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, 

vật tư, phương tiện; (iii) Khoan, đào 

khảo sát địa chất; thăm dò, khai 

thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, 

khai thác nước dưới đất; (iv) Xả 

nước thải vào công trình thủy điện, 

trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và 

không chứa chất độc hại, chất 

phóng xạ; (v) Xây dựng công trình 

ngầm: Trong thời hạn 15 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

   

15 10 

Văn phòng 

UBND tỉnh: 

05 ngày 

 

- Đối với hoạt động: (i) Trồng cây 

lâu năm; (ii) Hoạt động của phương 

tiện thủy nội địa, phương tiện cơ 

giới: Trong thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

   

05 3,5 

Văn phòng 

UBND tỉnh: 

1,5 ngày 
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lệ. 

 

- Đối với hoạt động: (i) Du lịch, thể 

thao, nghiên cứu khoa học, kinh 

doanh, dịch vụ; (ii) Nuôi trồng thủy 

sản; (iii) Nổ mìn và các hoạt động 

gây nổ khác: Trong thời hạn 10 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

   

10 7 

Văn phòng 

UBND tỉnh: 

3 ngày 

130 

Thẩm định, phê duyệt quy trình vận 

hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

 

30 20 

Văn phòng 

UBND tỉnh: 

10 ngày 

QĐ số 

468/QĐ-

UBND ngày 

13/3/2019 

131 

Điều chỉnh quy trình vận hành hồ 

chứa thủy điện thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

 

30 20 

Văn phòng 

UBND tỉnh: 

10 ngày 

QĐ số 

468/QĐ-

UBND ngày 

13/3/2019 

132 

Thẩm định, phê duyệt phương án 

ứng phó thiên tai cho công trình 

vùng hạ du đập thủy điện thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

 

20 15 

Văn phòng 

UBND tỉnh: 

05 ngày 

QĐ số 

468/QĐ-

UBND ngày 

13/3/2019 

133 

Thẩm định, phê duyệt phương án 

ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ 

chứa thủy điện thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

 

20 15 

Văn phòng 

UBND tỉnh: 

05 ngày 

QĐ số 

468/QĐ-

UBND ngày 

13/3/2019 
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tỉnh 

134 

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp 

tỉnh 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

 

30 20 

Văn phòng 

UBND tỉnh: 

10 ngày 

QĐ số 

1638/QĐ-

UBND ngày 

22/6/2016 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục I.3 
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DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  

THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  2211/QĐ-UBND  ngày  16    tháng 9  năm  2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––––    
 

ST

T 
Tên TTHC 

Cơ chế 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

theo cơ chế 

một cửa 

Thời gian giải quyết theo cơ chế 

một cửa liên thông (ngày) 

QĐ công bố 

danh mục 

TTHC của 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

 Trong đó 

Tổng số 

ngày 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

giải quyết 

liên thông 

I LĨNH VỰC ĐƢỜNG BỘ         

1 

Gia hạn Giấy phép vận tải qua 

biên giới Campuchia - Lào - 

Việt Nam và thời gian lưu hành 

tại Việt Nam cho phương tiện 

của Lào và Campuchia 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

01 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

2 
Đăng ký khai thác tuyến vận tải 

hành khách cố định liên vận 

quốc tế giữa Việt Nam - Lào - 

Một cửa Trực tiếp 

hoặc qua 
03 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 
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Campuchia bưu điện 12/12/2016 

3 

Gia hạn Giấy phép liên vận Việt 

- Lào và thời gian lưu hành tại 

Việt Nam cho phương tiện của 

Lào 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

01 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

4 

Gia hạn Giấy phép liên vận 

Campuchia - Việt Nam cho 

phương tiện của Campuchia tại 

Việt Nam. 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

01 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

5 

Cấp Giấy phép vận tải qua biên 

giới Campuchia - Lào - Việt 

Nam 
Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

03 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

6 

Cấp lại Giấy phép vận tải qua 

biên giới Campuchia - Lào - 

Việt Nam 
Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

03 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

7 

Cấp Giấy phép liên vận Việt - 

Lào cho phương tiện 
Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

02 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 
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8 

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt 

- Lào cho phương tiện 
Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

02 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

9 
Cấp Giấy phép kinh doanh vận 

tải bằng xe ô tô 
Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

05 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

10 

Cấp lại giấy phép kinh doanh 

vận tải bằng xe ô tô khi có sự 

thay đổi liên quan đến nội dung 

của giấy phép kinh doanh hoặc 

giấy phép kinh doanh bị thu hổi, 

bị tước quyền sử dụng 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

5 ngày    

Quyết định 

số 858/QĐ-

UBND ngày 

16/4/2020 

11 

Cấp lại giấy phép kinh doanh 

vận tải bằng xe ô tô đối với 

trường hợp giấy phép kinh 

doanh bị mất, bị hỏng 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

3 ngày    

Quyết định 

số 858/QĐ-

UBND ngày 

16/4/2020 

12 

Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh 

vận tải (Kinh doanh vận tải hành 

khách: bằng xe ô tô theo tuyến 

cố định, bằng xe buýt theo tuyến 

cố định, bằng xe taxi, xe hợp 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

2 ngày    

QĐ 858/QĐ-

UBND ngày 

16/4/2020 
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đồng; kinh doanh vận tải hàng 

hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô 

đầu kéo kéo rơ mooc hoặc sơ mi 

rơ mooc, xe ô tô tải kinh doanh 

vận tải hàng hóa thông thường 

và xe taxi tải) 

13 

 

Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh 

doanh vận tải (Kinh doanh vận 

tải hành khách: bằng xe ô tô 

theo tuyến cố định, bằng xe buýt 

theo tuyến cố định, bằng xe taxi, 

xe hợp đồng; kinh doanh vận tải 

hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe 

ô tô đầu kéo kéo rơ mooc hoặc 

sơ mi rơ mooc, xe ô tô tải kinh 

doanh vận tải hàng hóa thông 

thường và xe taxi tải) 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

2 ngày    

QĐ 858/QĐ-

UBND ngày 

16/4/2020 

14 
Công bố đưa bến xe hàng vào 

khai thác 
Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

15 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

15 Công bố đưa bến xe khách vào Một cửa Trực tiếp 

hoặc qua 
05 ngày    QĐ 

3140/QĐ-
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khai thác bưu điện UBND ngày 

12/12/2016 

16 
Công bố lại đưa bến xe khách 

vào khai thác 
Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

05 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

17 
Cấp Giấy phép liên vận Việt 

Nam - Campuchia 
Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

02 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

18 Đăng ký khai thác tuyến Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

05 ngày    

Quyết định 

số 858/QĐ-

UBND ngày 

16/4/2020 

19 Cấp lại giấy phép lái xe Một cửa Trực tiếp  10 ngày    

QĐ 

1490/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2020 

20 
Cấp giấy chứng nhận giáo viên 

dạy thực hành lái xe 
Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

03 ngày    

Quyết định 

số 107/QĐ-

UBND ngày 

17/01/2019 
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của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

21 
Cấp lại Giấy chứng nhận giáo 

viên dạy thực hành lái xe 
Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

03 ngày    

Quyết định 

số 107/QĐ-

UBND ngày 

17/01/2019 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

22 

Cấp giấy chứng nhận trung tâm 

sát hạch lái xe loại 3 đủ điều 

kiện hoạt động 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

05 ngày    

Quyết định 

số 107/QĐ-

UBND ngày 

17/01/2019 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

23 

Cấp lại giấy chứng nhận trung 

tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện 

hoạt động 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

05 ngày    

Quyết định 

số 107/QĐ-

UBND ngày 

17/01/2019 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

24 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ôtô Một cửa Trực tiếp 

hoặc qua 
10 ngày    

Quyết định 

số 107/QĐ-

UBND ngày 
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bưu điện 17/01/2019 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

25 
Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe 

ô tô  
Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

3 ngày    

Quyết định 

số 107/QĐ-

UBND ngày 

17/01/2019 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

a) 

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe 

ô tô trong trường hợp điều 

chỉnh hạng xe đào tạo, lưu 

lượng đào tạo 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

08 ngày    

Quyết định 

số 107/QĐ-

UBND ngày 

17/01/2019 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

b) 

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe 

ô tô trong trường hợp bị mất, bị 

hỏng , có sự thay đổi liên quan 

đến nội dung khác  

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

03 ngày    

Quyết định 

số 107/QĐ-

UBND ngày 

17/01/2019 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

26 Cấp giấy phép xe tập lái Một cửa Trực tiếp 

hoặc qua 
03 ngày    

QĐ số 

107/QĐ-

UBND ngày 
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bưu điện 17/01/2019 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

27 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

03 ngày    

Quyết định 

số 107/QĐ-

UBND ngày 

17/01/2019 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

28 
Đổi giấy phép lái xe do ngành 

Giao thông vận tải cấp 
Một cửa Trực tiếp  05 ngày    

QĐ 

2289/QĐ-

UBND ngày 

16/11/2017 

29 
Đổi Giấy phép lái xe quân sự do 

Bộ Quốc phòng cấp 
Một cửa Trực tiếp  05 ngày    

QĐ 

1490/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2020 

30 
Đổi giấy phép lái xe do ngành 

Công an cấp 
Một cửa Trực tiếp  05 ngày    

QĐ 

1490/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2020 
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31 
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng 

ký, biển số xe máy chuyên dùng 
Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

2 ngày    

QĐ 

1679/QĐ-

UBND ngày 

07/8/2019 

32 
Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng 

lái xe của nước ngoài cấp 
Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

5 ngày    

QĐ 

1490/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2020 

33 

Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng 

lái xe của nước ngoài cấp cho 

khách du lịch nước ngoài lái xe 

vào Việt Nam 

Một cửa Trực tiếp  5 ngày    

QĐ 

1490/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2020 

34 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, 

biển số xe máy chuyên dùng lần 

đầu 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

3 ngày    

QĐ 

1679/QĐ-

UBND ngày 

7/8/2019 

35 

Cấp Giấy chứng, nhận đăng ký, 

biển số xe máy chuyên dùng có 

thời hạn 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

3 ngày    

QĐ 

1679/QĐ-

UBND ngày 

7/8/2019 

36 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký Một cửa Trực tiếp 3 ngày    QĐ 
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tạm thời xe máy chuyên dùng hoặc qua 

bưu điện 

1679/QĐ-

UBND ngày 

7/8/2019 

37 
Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng 

ký, biển số xe máy chuyên dùng 
Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

3 ngày    

QĐ 

1679/QĐ-

UBND ngày 

7/8/2019 

38 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng 

ký, biển số xe máy chuyên dùng 

bị mất 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

3 ngày    

QĐ 

1679/QĐ-

UBND ngày 

7/8/2019 

39 

Sang tên chủ sở hữu xe máy 

chuyên dùng trong cùng một 

tỉnh, thành phố 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

3 ngày    

QĐ 

1679/QĐ-

UBND ngày 

7/8/2019 

40 

Di chuyển đăng ký xe máy 

chuyên dùng ở khác tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

3 ngày    

QĐ 

1679/QĐ-

UBND ngày 

7/8/2019 

41 Đăng ký xe máy chuyên dùng từ 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
Một cửa Trực tiếp 

hoặc qua 
3 ngày    

QĐ 

1679/QĐ-

UBND ngày 
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ương khác chuyển đến bưu điện 7/8/2019 

42 

Cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức pháp luật về giao thông 

đường bộ cho người điều khiển 

xe máy chuyên dùng 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

05 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

43 

Cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật về 

giao thông đường bộ cho người 

điều khiển xe máy chuyên dùng  

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

03 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

44 

Cấp Giấy phép lái xe quốc tế 

Một cửa Trực tiếp  05 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

45 

Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế 

Một cửa Trực tiếp  05 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

46 

 

Cấp mới giấy phép lái xe  Một cửa 

Sau khi 

kết quả 

sát hạch  

10 ngày    

QĐ số 

1490/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2020 
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47 

Cấp mới giấy phép lái xe mô tô 

hạng A1 cho đồng bào dân tộc 

có trình độ văn hóa thấp trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình 

Một cửa 

Sau khi 

kết quả 

sát hạch 

10 ngày    

QĐ số 

83/QĐ-

UBND ngày 

20/01/2015 

48 

Chấp thuận xây dựng công trình 

thiết yếu trong phạm vi bảo vệ 

kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ của quốc lộ, đường 

cao tốc đang khai thác thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Giao 

thông vận tải 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

07 ngày    

QĐ 

1890/QĐ-

UBND ngày 

17/8/2020 

49 

Gia hạn chấp thuận xây dựng 

công trình thiết yếu, chấp thuận 

xây dựng cùng thời điểm với 

cấp giấy phép thi công xây dựng 

công trình thiết yếu trong phạm 

vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ của quốc lộ, 

đường bộ cao tốc đang khai thác 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Giao thông vận tải 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

05 ngày    

QĐ 

1890/QĐ-

UBND ngày 

17/8/2020 

50 
Cấp giấy phép thi công xây 

dựng công trình thiết yếu trong 

phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng 

Một cửa Trực tiếp 

hoặc qua 
07 ngày    

QĐ 

1890/QĐ-

UBND ngày 



                                           90                                  CÔNG BÁO/Số 49 + 50/Ngày 01-10-2020 
 

giao thông đường bộ của quốc 

lộ, đường bộ cao tốc đang khai 

thác 

 

bưu điện 17/8/2020 

51 

Chấp thuận xây dựng cùng thời 

điểm với cấp giấy phép thi công 

xây dựng công trình thiết yếu 

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ của 

quốc lộ, đường bộ cao tốc đang 

khai thác thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Giao thông vận tải 

 

 

 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

- 07 ngày 

làm việc; 

- 04 ngày 

làm việc 

(…) 

- 10 ngày 

làm việc 

(…) 

   

QĐ 

1890/QĐ-

UBND ngày 

17/8/2020 

52 

Cấp phép thi công xây dựng 

biển quảng cáo tạm thời trong 

phạm vi hành lang an toàn 

đường bộ của quốc lộ đang khai 

thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ 

thuộc phạm vi được giao quản 

lý 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

07 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=130537&qdcbid=3020&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=130537&qdcbid=3020&r_url=danh_sach_tthc
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53 

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và 

phương án tổ chức thi công của 

nút giao đấu nối vào quốc lộ 
Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

10 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

54 

Cấp phép thi công nút giao đấu 

nối vào quốc lộ 
Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

07 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

55 

Gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ 

thuật và phương án tổ chức thi 

công của nút giao đấu nối vào 

quốc lộ 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

05 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

56 

Cấp phép thi công công trình 

đường bộ trên quốc lộ đang khai 

thác 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

07 ngày    

QĐ 121/QĐ-

UBND ngày 

19/01/2018 

57 

Công bố đưa trạm dừng nghỉ 

trên các tuyến đường bộ thuộc 

địa phương quản lý vào khai 

thác 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

15  ngày    

QĐ 

2649/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2017 

58 Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ 

trên các tuyến đường bộ (trừ 
Một cửa Trực tiếp 

hoặc qua 
15  ngày    QĐ 

2649/QĐ-
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trạm dừng nghỉ trên các tuyến 

quốc lộ) thuộc địa phương quản 

lý vào khai thác 

bưu điện UBND ngày 

28/12/2017 

59 

Cấp Giấy phép lưu hành xe quá 

tải trọng, xe quá khổ giới hạn, 

xe bánh xích, xe vận chuyển 

hàng siêu trường, siêu trọng trên 

đường bộ 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

02  ngày    

QĐ 

2649/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2017 

II LĨNH VỰC ĐƢỜNG THỦY        

1 

Cho ý kiến trong giai đoạn lập 

dự án đầu tư xây dựng công 

trình trên tuyến đường thủy nội 

địa địa phương; đường thủy nội 

địa chuyên dùng nối với đường 

thủy nội địa địa phương 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

05 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

2 

Chấp thuận phương án bảo đảm 

an toàn giao thông đối với thi 

công công trình liên quan đến 

đường thủy nội địa địa phương; 

đường thủy nội địa chuyên dùng 

nối với đường thủy nội địa địa 

phương 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

05 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 
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3 

Chấp thuận điều chỉnh phương 

án bảo đảm an toàn giao thông 

đối với thi công công trình liên 

quan đến đường thủy nội địa địa 

phương; đường thủy nội địa 

chuyên dùng nối với đường 

thủy nội địa địa phương 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

05 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

4 

Công bố hạn chế giao thông 

đường thủy nội địa trên đường 

thủy nội địa địa phương và 

đường thủy nội địa chuyên dùng 

nối với đường thủy nội địa địa 

phương trong trường hợp thi 

công công trình (trừ trường hợp 

bảo đảm an ninh quốc phòng 

trên đường thủy nội địa địa 

phương) 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

05 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

5 

Công bố hạn chế giao thông 

đường thủy nội địa trên đường 

thủy nội địa địa phương và 

đường thủy nội địa chuyên dùng 

nối với đường thủy nội địa địa 

phương trong trường hợp  tổ 

chức hoạt động thể thao, lễ hội, 

diễn tập trên đường thủy nội địa 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

05 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 
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(trừ trường hợp bảo đảm an ninh 

quốc phòng trên đường thủy nội 

địa địa phương) 

6 
Chấp thuận chủ trương xây 

dựng bến thủy nội địa 
Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

05 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

7 
Cấp giấy phép hoạt động bến 

thủy nội địa 
Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

05 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

8 
Cấp lại giấy phép hoạt động bến 

thủy nội địa 
Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

03 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

9 
Chấp thuận chủ trương xây 

dựng cảng thủy nội địa 
Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

07 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

10 
Công bố hoạt động cảng thủy 

nội địa 
Một cửa Trực tiếp 

hoặc qua 
05 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 
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bưu điện 12/12/2016 

11 Công bố lại cảng thủy nội địa Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

03 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

12 

Đăng ký phương tiện lần đầu 

đối với phương tiện chưa khai 

thác trên đường thủy nội địa 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

03 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

13 

Đăng ký lần đầu đối với phương 

tiện đang khai thác trên đường 

thủy nội địa 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

03 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

14 

Đăng ký lại phương tiện trong 

trường hợp chuyển từ cơ quan 

đăng ký khác sang cơ quan đăng 

ký phương tiện thủy nội địa 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

03 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

15 

Đăng ký lại phương tiện trong 

trường hợp phương tiện thay đổi 

tên, tính năng kỹ thuật 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

03 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 
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16 

Đăng ký lại phương tiện trong 

trường hợp chuyển quyền sở 

hữu phương tiện nhưng không 

thay đổi cơ quan đăng ký 

phương tiện 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

03 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

17 

Đăng ký lại phương tiện trong 

trường hợp chuyển quyền sở 

hữu phương tiện đồng thời thay 

đổi cơ quan đăng ký phương 

tiện 

 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

03 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

18 

Đăng ký lại phương tiện trong 

trường hợp chủ phương tiện 

thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký 

hộ khẩu thường trú của chủ 

phương tiện sang đơn vị hành 

chính cấp tỉnh khác 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

03 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

19 
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng 

ký phương tiện 
Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

03 ngày    

QĐ 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 
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20 Xóa đăng ký phương tiện Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

03 ngày    

nt 

21 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện kinh doanh dịch vụ 

đào tạo thuyền viên, người lái 

phương tiện thủy nội địa 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

02 ngày    

QĐ 

2720/QĐ-

UBND ngày 

09/11/2018 

22 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở 

dịch vụ đào tạo thuyển viên, 

người lái phương tiện thủy nội 

địa 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

02 ngày    

QĐ 

2720/QĐ-

UBND ngày 

09/11/2018 

A 

Đổi với trường hợp bị mất, bị 

hỏng  
Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

03 ngày 

   

QĐ 

2720/QĐ-

UBND ngày 

09/11/2018 

B 

Đối với trường hợp thay đổi địa 

chỉ hoặc loại cơ sở đào tạo 
Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

03 ngày 

   

QĐ 

2720/QĐ-

UBND ngày 

09/11/2018 

23 Phê duyệt phương án bảo đảm 

an toàn giao thông đối với hoạt 
Một cửa Trực tiếp 

hoặc qua 
08 ngày    Quyết định 

số 179/QĐ-
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động nạo vét trong vùng nước 

cảng biển, vùng nước đường 

thủy nội địa 

bưu điện UBND ngày 

23/01/2019  

24 

Chấp thuận vị trí đổ chất nạo vét 

trên bờ đối với hoạt động nạo 

vét trong cùng nước cảng biển 

và vùng nước vùng thủy nội địa 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

15 ngày    

Quyết định 

số 179/QĐ-

UBND ngày 

23/01/2019  

25 

Phê duyệt phương án vận tải 

hàng hóa siêu trường hoặc hàng 

hóa siêu trọng trên đường thủy 

nội địa 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

02 ngày    

QĐ số 

3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

26 

Chấp thuận tiếp tục sử dụng đối 

với công trình đường thủy nội 

địa hết tuổi thọ thiết kế 

 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

    

Quyết định 

số 3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

27 

Công bố mở luồng, tuyến đường 

thuỷ nội địa đối với đường thủy 

nội địa chuyên dùng nối với 

đường thủy nội địa địa phương 

Một cửa 

liên thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

 10 ngày 5 ngày 
UBND tỉnh 

05 ngày 

Quyết định 

số 3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

28 
Công bố đóng luồng, tuyến 

đường thuỷ nội địa đối với 

Một cửa 

liên thông 
Trực tiếp 

hoặc qua 
 07 ngày 2 ngày 

UBND tỉnh 

05 ngày 
Quyết định 

số 3140/QĐ-
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đường thủy nội địa chuyên dùng 

nối với đường thủy nội địa địa 

phương 

bưu điện UBND ngày 

12/12/2016 

29 

Cho ý kiến trong giai đoạn lập 

dự án đầu tư xây dựng công 

trình bảo đảm an ninh, quốc 

phòng trên đường thủy nội địa 

địa phương 

Một cửa 

liên thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

 10 ngày 5 ngày 
UBND tỉnh 

05 ngày 

Quyết định 

số 3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

30 

Công bố hoạt động cảng thủy 

nội địa 

Một cửa 

liên thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

 

10 ngày 

đối với 

cảng 

thủy tiếp 

nhận 

phương 

tiện nước 

ngoài 

5 ngày 
Bộ GTVT 

05 ngày 

Quyết định 

số 3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

31 

Công bố lại cảng thủy nội địa 

Một cửa 

liên thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

 

06 ngày 

đối với 

cảng 

thủy tiếp 

nhận 

phương 

tiện nước 

ngoài 

3 ngày 
Bộ GTVT 

03 ngày 

Quyết định 

số 3140/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 
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32 

Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy 

chứng nhận khả năng chuyên 

môn, chứng chỉ chuyên môn 
Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

05 ngày    

QĐ số 

277/QĐ-

UBND ngày 

14/02/2020 

33 

Dự học, thi, kiểm tra để được 

cấp giấy chứng nhận khả năng 

chuyên môn, chứng chỉ chuyên 

môn 

Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

10 ngày    

QĐ số 

277/QĐ-

UBND ngày 

14/02/2020 

34 

Thủ tục cấp biển hiệu phương 

tiện vận tải khách du lịch Một cửa 

liên thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

 10 ngày 5 ngày 

Sở 

VHTT&DL 

05 ngày 

QĐ số 

570/QĐ-

UBND ngày 

23/3/2020 

35 

Thủ tục cấp đổi biển hiệu 

phương tiện vận tải khách du 

lịch 
Một cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

07 ngày    

QĐ số 

570/QĐ-

UBND ngày 

23/3/2020 

36 

Thủ tục cấp lại biển hiệu 

phương tiện vận tải khách du 

lịch 

Một cửa 

liên thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

 10 ngày 5 ngày 

Sở 

VHTT&DL 

05 ngày 

QĐ số 

570/QĐ-

UBND ngày 

23/3/2020 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 
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Phụ lục I.4 

DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:2211/QĐ-UBND  ngày 16  tháng 9  năm  2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––––    

ST

T 
Tên TTHC 

Cơ chế 

thực 

hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

theo cơ chế 

một cửa 

Thời gian giải quyết theo cơ chế 

một cửa liên thông (ngày) 
QĐ công bố 

danh mục 

TTHC của 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

 Trong đó 

Tổng số 

ngày 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

giải quyết 

liên thông 

I LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      

1 

Cho phép trường trung học phổ 

thông hoạt động giáo dục 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

20    Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 



                                           102                                  CÔNG BÁO/Số 49 + 50/Ngày 01-10-2020 
 

2 

Cho phép trường trung học phổ 

thông hoạt động trở lại 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

20    Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

3 

Cho phép trường trung học phổ 

thông chuyên hoạt động giáo dục 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

20    Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

4 

Cho phép trường trung học phổ 

thông chuyên hoạt động trở lại 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

20    Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

5 Cho phép trường phổ thông dân 

tộc nội trú có cấp học cao nhất là 

trung học phổ thông hoạt động 

giáo dục 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

20    Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

6 

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, 

tin học hoạt động giáo dục  

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

15    Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

7 

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, 

tin học hoạt động giáo dục trở lại 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

15    Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 
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8 
Cho phép trung tâm hỗ trợ và 

phát triển giáo dục hòa nhập hoạt 

động giáo dục 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

20    Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

9 
Cho phép trung tâm hỗ trợ và 

phát triển giáo dục hòa nhập hoạt 

động giáo dục trở lại 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

20    Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

10 Cho phép hoạt động giáo dục 

nghề nghiệp trở lại đối với nhóm 

ngành đào tạo giáo viên trình độ 

trung cấp  

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

10    Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

11 Cấp giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động giáo dục nghề nghiệp 

đối với nhóm ngành đào tạo giáo 

viên trình độ trung cấp 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

10    Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

12 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo 

dục nghề nghiệp đối với nhóm 

ngành đào tạo giáo viên trình độ 

trung cấp 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

10    Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

13 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

15    Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 
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14 
Cấp Chứng nhận trường mầm 

non đạt kiểm định chất lượng 

giáo dục 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

120    Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

15 
Cấp Chứng nhận trường tiểu học 

đạt kiểm định chất lượng giáo 

dục 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

120    Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

16 Cấp Chứng nhận trường trung 

học đạt kiểm định chất lượng 

giáo dục (bao gồm trường trung 

học cơ sở; trường trung học phổ 

thông; trường phổ thông có nhiều 

cấp học; trường phổ thông dân 

tộc nội trú cấp huyện; trường phổ 

thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; 

trường phổ thông dân tộc nội trú 

trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; trường phổ thông dân tộc 

bán trú; trường chuyên) 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

120    

Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

17 

Phê duyệt liên kết giáo dục 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

40    Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

18 Gia hạn, điều chỉnh hoạt động 

liên kết giáo dục 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

10    Quyết định số 

533/QĐ-
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bưu điện UBND ngày 

19/3/2019 

19 
Chấm dứt hoạt động liên kết giáo 

dục theo đề nghị của các bên liên 

kết 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

15    Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

20 Cho phép hoạt động  giáo dục đối 

với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 

ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm 

non; Cơ sở giáo dục phổ thông có 

vốn đầu tư nước ngoài tại Việt 

Nam 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

20    

Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

21 Cho phép hoạt động giáo dục trở 

lại đối với: Cơ sở đào tạo, bồi 

dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục 

mầm non; Cơ sở giáo dục phổ 

thông có vốn đầu tư nước ngoài 

tại Việt Nam 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

20    

Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

22 Bổ sung, điều chỉnh quyết định 

cho phép hoạt động giáo dục đối 

với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 

ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm 

non; cơ sở giáo dục phổ thông có 

vốn đầu tư nước ngoài tại Việt 

Nam 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

20    

Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 
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23 
Chấm dứt hoạt động cơ sở đào 

tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn 

đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

30    Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

24 
Đăng ký hoạt động của Văn 

phòng đại diện giáo dục nước 

ngoài tại Việt Nam 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

10    Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

25 

Thành lập, cho phép thành lập 

trung tâm ngoại ngữ, tin học 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

15    Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

26 

Sáp nhập, chia, tách trung tâm 

ngoại ngữ, tin học 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

15    Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

27 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin 

học (theo đề nghị của cá nhân tổ 

chức thành lập trung tâm ngoại 

ngữ, tin học) 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

Không quy 

định 

   Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

28 Thành lập trường trung học phổ 

thông công lập hoặc cho phép 

thành lập trường trung học phổ 

thông tư thục 

MC 

liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

 25 20 VPUBND 

tỉnh: 05 

Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 
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29 

Sáp nhập, chia tách trường trung 

học phổ thông  

MC 

liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

 25 20 VPUBND 

tỉnh: 05 

Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

30 Giải thể trường trung học phổ 

thông (theo đề nghị của cá nhân, 

tổ chức thành lập trường trung học 

phổ thông) 

MC 

liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

 20 15 VPUBND 

tỉnh: 05 

Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

31 Thành lập trường trung học phổ 

thông chuyên công lập hoặc cho 

phép thành lâp trường trung học 

phổ thông chuyên tư thục 

MC 

liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

 25 20 VPUBND 

tỉnh: 05 

Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

32 

Sáp nhập, chia tách trường trung 

học phổ thông chuyên 

MC 

liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

 25 20 VPUBND 

tỉnh: 05 

Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

33 

Giải thể trường trung học phổ 

thông chuyên 

MC 

liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

 20 15 VPUBND 

tỉnh: 05 

Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

34 

Thành lập trường phổ thông dân 

tộc nội trú 

MC 

liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

 20 15 VPUBND 

tỉnh: 05 

Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 
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35 

Sáp nhập, chia, tách trường phổ 

thông dân tộc nội trú  

MC 

liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

 25 20 VPUBND 

tỉnh: 05 

Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

36 Giải thể trường phổ thông dân tộc 

nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, 

cá nhân đề nghị thành lập 

trường) 

MC 

liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

 20 15 VPUBND 

tỉnh: 05 

Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

37 Thành lập trường trung cấp sư 

phạm công lập, cho phép thành 

lập trường trung cấp sư phạm tư 

thục 

MC 

liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

 15 10 VPUBND 

tỉnh: 05 

Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

38 

Sáp nhập, chia, tách trường trung 

cấp sư phạm 

MC 

liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

 15 10 VPUBND 

tỉnh: 05 

Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

39 Thành lập phân hiệu trường trung 

cấp sư phạm hoặc cho phép thành 

lập phân hiệu trường trung cấp sư 

phạm tư thục 

MC 

liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

 15 10 VPUBND 

tỉnh: 05 

Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

40 

Công nhận trường mầm non đạt 

chuẩn quốc gia 

MC 

liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

 120 100 VPUBND 

tỉnh: 20 

Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 
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41 

Công nhận trường tiểu học đạt 

chuẩn quốc gia 

MC 

liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

 120 100 VPUBND 

tỉnh: 20 

Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

42 

Công nhận trường trung học đạt 

chuẩn Quốc gia 

MC 

liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

 120 100 VPUBND 

tỉnh: 20 

Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

43 
Cho phép thành lập cơ sở giáo 

dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ 

thông có vốn đầu tư nước ngoài 

tại Việt Nam 

MC 

liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

 45 30 Các cơ quan 

liên quan: 

10; 

VPUBND 

tỉnh: 05 

Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

44 
Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, 

cơ sở giáo dục phổ thông có vốn 

đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

MC 

liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

 30 25 VPUBND 

tỉnh: 05 

Quyết định số 

533/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2019 

45 Giải thể trường trung cấp sư 

phạm (theo đề nghị của tổ chức, 

cá nhân đề nghị thành lập trường 

trung cấp sư phạm) 

MC 

liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

 20 15 VPUBND 

tỉnh: 05 

Quyết định số 

1882 /QĐ-

UBND ngày 

09/8/2018 

46 Giải thể phân hiệu trường trung 

cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ 

chức, cá nhân đề nghị thành lập 

phân hiệu) 

MC 

liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

 20 10 VPUBND 

tỉnh: 10 

Quyết định số 

1882 /QĐ-

UBND ngày 

09/8/2018 
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47 Thành lập trường năng khiếu thể 

dục thể thao thuộc địa phương 

hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể 

thao thuộc trường trung học phổ 

thông 

MC 

liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

 60 20 40, trong đó: 

Bộ GD&ĐT: 

10; Bộ 

VHTT & 

DL:10; Sở 

VHTT & 

DL:10; 

VPUBND 

tỉnh: 10 

Quyết định số 

1882 /QĐ-

UBND ngày 

09/8/2018 

48 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu 

giáo, trường mầm non tư thục do 

nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 

sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, 

trường mầm non tư thục hoạt 

động không vì lợi nhuận 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

 20 13 VP.UBND 

tỉnh: 07 ngày 

Quyết định số 

2098/QĐ-

UBND ngày 

04/9/2020 

49 Chuyển đổi trường trung học phổ 

thông tư thục, trường phổ thông 

tư thục có nhiều cấp học có cấp 

học cao nhất là trung học phổ 

thông do nhà đầu tư trong nước 

đầu tư và trường phổ thông tư 

thục do nhà đầu tư nước ngoài 

đầu tư sang trường phổ thông tư 

thục hoạt động không vì lợi 

nhuận 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

 20 13 VP.UBND 

tỉnh: 07 ngày 

Quyết định số 

2098/QĐ-

UBND ngày 

04/9/2020 

50 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

15    Quyết định số 

1882 /QĐ-



                                    CÔNG BÁO/Số 49 + 50/Ngày 01-10-2020                             111 

 

     

 

tư vấn du học bưu điện UBND ngày 

09/8/2018 

51 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ 

tư vấn du học trở lại 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

15    Quyết định số 

1882 /QĐ-

UBND ngày 

09/8/2018 

52 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ 

năng sống và hoạt động giáo dục 

ngoài giờ chính khóa 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

15    Quyết định số 

1882 /QĐ-

UBND ngày 

09/8/2018 

53 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ 

năng sống và hoạt động giáo dục 

ngoài giờ chính khóa 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

05    Quyết định số 

1882 /QĐ-

UBND ngày 

09/8/2018 

54 Cấp giấy chứng nhận chất lượng 

giáo dục đối với trung tâm giáo 

dục thường xuyên 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

40    Quyết định số 

1882 /QĐ-

UBND ngày 

09/8/2018 

55 Xếp hạng Trung tâm giáo dục 

thường xuyên 

MC 

liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

 30 20 VPUBND 

tỉnh: 10 

Quyết định số 

1882 /QĐ-

UBND ngày 

09/8/2018 

56 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ 

cập giáo dục, xóa mù chữ 

MC 

liên 

Trực tiếp 

hoặc qua 

 30 20 VPUBND 

tỉnh: 10 

Quyết định số 

1882 /QĐ-

UBND ngày 
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thông bưu điện 09/8/2018 

57 Chuyển trường đối với học sinh 

trung học phổ thông 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

03    Quyết định số 

1882 /QĐ-

UBND ngày 

09/8/2018 

58 Xin học lại tại trường khác đối 

với học sinh trung học 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

03    Quyết định số 

1882 /QĐ-

UBND ngày 

09/8/2018 

C Lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ        

59 
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ 

từ sổ gốc 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

01 ngày 

hoặc 03 

ngày (đối 

với yêu cầu 

không thể 

đáp ứng do 

phức tạp) 

hoặc dài 

hơn theo 

thỏa thuận 

   Quyết định số 

783/QĐ-

UBND ngày 

09/4/2020 

60 
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, 

chứng chỉ 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

05    Quyết định số 

783/QĐ-

UBND ngày 

09/4/2020 

61 Công nhận văn bằng tốt nghiệp Một Trực tiếp 15    Quyết định số 
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các cấp học phổ thông do cơ sở 

nước ngoài cấp 

cửa hoặc qua 

bưu điện 

1882 /QĐ-

UBND ngày 

09/8/2018 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 

Phụ lục I.5 

DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  2211 /QĐ-UBND  ngày  16 tháng 9  năm  2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––––    

ST

T 
Tên TTHC 

Cơ chế 

thực 

hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Thời 

gian giải 

quyết 

theo cơ 

chế một 

cửa 

Thời gian giải quyết theo cơ chế một cửa 

liên thông 

QĐ công bố 

danh mục 

TTHC của 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

 Trong đó 

Tổng số ngày 

Cơ quan 

chủ trì 

(Sở 

Khoa 

học và 

CN) 

Cơ quan 

phối hợp giải 

quyết liên 

thông 

I 
Lĩnh vực Khoa học công 

nghệ 
      

 

1 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động lần đầu 

Một 

cửa 
Trực tiếp 

hoặc qua 
15 ngày    1066/QĐ-

UBND, ngày 
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cho tổ chức khoa học và Công 

nghệ 

bưu điện 12/5/2020 

2 

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động của 

tổ chức khoa học và công 

nghệ 

nt nt 10 ngày    nt 

3 

Thủ tục Thay đổi, bổ sung nội 

dung Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động của tổ chức 

khoa học và CN 

nt nt 10 ngày    nt 

4 

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận 

hoạt động lần đầu cho văn 

phòng đại diện, chi nhánh của 

tổ chức khoa học và công 

nghệ 

nt nt 15 ngày    nt 

5 

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng 

nhận hoạt động cho văn 

phòng đại diện, chi nhánh của 

tổ chức KH&CN 

nt nt 10 ngày    nt 

6 

Thủ tục Thay đổi, bổ sung nội 

dung Giấy chứng nhận hoạt 

động cho văn phòng đại diện, 

chi nhánh của tổ chức khoa 

học và công nghệ 

nt nt 10 ngày    nt 

7 Thủ tục đánh giá, nghiệm thu nt nt 53 ngày    nt 
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kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Khoa học và Công nghệ cấp 

tỉnh sử dụng ngân sách Nhà 

nước 

8 

Thủ tục công nhận kết quả 

thực hiện nhiệm vụ Khoa học 

và Công nghệ cấp tỉnh sử dụng 

ngân sách Nhà nước 

nt nt 10 ngày    nt 

9 

Thủ tục giao quyền sở hữu, 

quyền sử dụng tài sản là kết 

quả của nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ ngân sách cấp 

MC 

liên 

thông 

nt  60 ngày 30 ngày 
VP.UBND 

tỉnh 30 ngày 
nt 

10 

Thủ tục giao quyền Sở hữu, 

quyền sử dụng tài sản là kết 

quả của nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ ngân sách hỗ 

trợ 

nt nt  90 ngày 60 ngày 
VP.UBND 

tỉnh 30 ngày 
nt 

11 

Thủ tục đặt và tặng giải 

thưởng về khoa học và công 

nghệ của tổ chức, cá nhân cư 

trú hoặc hoạt động hợp pháp 

tại Việt Nam 

nt nt  25 ngày 15 ngày 
VP.UBND 

tỉnh 10 ngày 
nt 

12 
Thủ tục xét tiếp nhận vào 

viên chức và bổ nhiệm vào 

chức danh nghiên cứu khoa 

MC 

liên 

thông 

nt  
- 60 ngày kể từ 

ngày nhận được 

kết quả của Hội 

05 ngày 
- VP UBND 

tỉnh 25 ngày 

(gồm: 12 

1509/QĐ-

UBND, ngày 

3/7/2020 
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học, chức danh công nghệ đối 

với cá nhân có thành tích 

vượt trội trong hoạt động 

khoa học và công nghệ 

đồng kiểm tra, sát 

hạch đối với xét 

tiếp nhận vào viên 

chức và bổ nhiệm 

vào chức danh 

nghiên cứu viên 

cao cấp, kỹ sư cao 

cấp (hạng I). 

ngày gửi kết 

quả về Bộ 

KHCN; 13 

ngày thông 

báo kết quả 

sau khi có ý 

kiến của Bộ 

Nội vụ); 

- Bộ KH&CN 

15 ngày; 

- Bộ Nội vụ 

15 ngày. 

     

- 45 ngày kể từ 

ngày nhận được 

kết quả của Hội 

đồng kiểm tra, sát 

hạch đối với xét 

tiếp nhận vào viên 

chức và bổ nhiệm 

vào chức danh 

nghiên cứu viên 

chính, kỹ sư chính 

(hạng II) 

05 ngày 

- VP UBND 

tỉnh 25 ngày 

(gồm 12 ngày 

gửi kết quả 

xét về Bộ 

KHCN; 13 

ngày sau khi 

có ý kiến của 

Bộ KHCN); 

- Bộ KHCN 

15 ngày. 

 

     

- 30 ngày kể từ 

ngày nhận được 

kết quả của Hội 

đồng kiểm tra, sát 

30 ngày Không  
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hạch đối với xét 

tiếp nhận vào viên 

chức và bổ nhiệm 

vào chức danh trợ lý 

nghiên cứu, kỹ thuật 

viên (hạng IV), 

nghiên cứu viên, kỹ 

sư (hạng III). 

13 

Thủ tục xét đặc cách bổ nhiệm 

vào chức danh khoa học, chức 

danh công nghệ cao hơn 

không qua thi thăng hạng, 

không phụ thuộc năm công tác 

MC 

liên 

thông 

nt  

- 30 ngày kể từ 

ngày nhận được 

kết quả của Hội 

đồng kiểm tra, sát 

hạch đối với xét 

tiếp nhận vào viên 

chức và bổ nhiệm 

vào chức danh trợ lý 

nghiên cứu, kỹ thuật 

viên (hạng IV), 

nghiên cứu viên, kỹ 

sư (hạng III). 

05 ngày 

- VP UBND 

tỉnh 25 ngày 

(gồm: 12 

ngày gửi kết 

quả về Bộ 

KHCN; 13 

ngày thông 

báo kết quả 

sau khi có ý 

kiến của Bộ 

Nội vụ); 

- Bộ KH&CN 

15 ngày; 

- Bộ Nội vụ 

15 ngày. 

1509/QĐ-

UBND, ngày 

3/7/2020 

     

- 60 ngày kể từ 

ngày nhận được 

kết quả của HĐ xét 

bổ nhiệm đặc cách 

05 ngày 

- VP UBND 

tỉnh 25 ngày 

(gồm 12 ngày 

gửi kết quả 
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đối với việc xét 

đặc cách bổ nhiệm 

chức danh nghiên 

cứu viên cao cấp, 

kỹ sư cao cấp 

(chức danh hạng I). 

xét về Bộ 

KHCN; 13 

ngày sau khi 

có ý kiến của 

Bộ KHCN); 

- Bộ KHCN 

15 ngày; 

     

- 15 ngày kể từ 

ngày nhận được kq 

của HĐ xét bổ 

nhiệm đặc cách đối 

với việc xét đặc 

cách bn chức danh 

nghiên cứu viên, 

kỹ sư (chức danh 

hạng III) 

15 ngày Không  

II Lĩnh vực Năng lƣợng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân     

14 

Thủ tục cấp giấy phép tiến 

hành công việc bức xạ (sử 

dụng thiết bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế) 

Một 

cửa 
nt 30 ngày    

1066/QĐ-

UBND, ngày 

12/5/2020 

15 

Thủ tục gia hạn giấy phép 

tiến hành công việc bức xạ 

(sử dụng thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế) 

nt nt 30 ngày    nt 
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16 

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy 

phép tiến hành công việc bức 

xạ (sử dụng thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế) 

nt nt 10 ngày    nt 

17 

Thủ tục cấp lại giấy phép tiến 

hành công việc bức xạ (sử 

dụng thiết bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế) 

nt nt 10 ngày    nt 

18 

Thủ tục cấp mới và cấp lại 

chứng chỉ nhân viên bức xạ 

(người phụ trách an toàn cơ 

sở X-quang chẩn đoán trong y 

tế) 

nt nt 10 ngày    nt 

19 

Thủ tục phê duyệt kế hoạch 

ứng phó sự cố bức xạ hạt 

nhân cấp cơ sở (đối với công 

việc sử dụng thiết bị X-quang 

y tế) 

nt nt 10 ngày    nt 

20 
Thủ tục khai báo thiết bị X-

Quang chuẩn đoán trong y tế 
nt nt 5 ngày    nt 

III Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ; sáng kiến       

21 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

tổ chức đủ điều kiện hoạt 

động giám định sở hữu công 

nt nt 30 ngày    nt 
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nghiệp 

22 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng 

nhận tổ chức đủ điều kiện 

hoạt động giám định sở hữu 

công nghiệp 

nt nt 15 ngày    nt 

23 

Thủ tục, công nhận sáng kiến 

có ảnh hưởng, hiệu quả áp 

dụng trong phạm vi tỉnh 

nt nt 90 ngày    nt 

24 

Thủ tục tuyển chọn, giao trực 

tiếp tổ chức chủ trì dự án 

thuộc Chương trình phát triển 

tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-

2020 (đối với dự án địa 

phương quản lý) 

MC 

liên 

thông 

nt  
32 ngày làm 

việc 
17 ngày 

- Văn phòng 

UBND tỉnh: 5 

ngày. 

- Tổ thẩm 

định tài chính 

do Chủ tịch 

UBND tỉnh 

thành lập: 10 

ngày 

nt 

25 

Thủ tục thay đổi, điều chỉnh 

trong quá trình thực hiện dự 

án thuộc Chương trình phát 

triển tài sản trí tuệ giai đoạn 

2016-2020 (đối với dự án địa 

phương quản lý) 

nt nt  

- Thay đổi 

tg t/h  

dự án: 15 

ngày; 

- Các thay 

đổi, điều 

chỉnh khác: 

30 ngày 

10 ngày 

- Văn phòng 

UBND tỉnh: 

05 ngày 

nt 
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26 

Thủ tục chấm dứt hợp đồng 

trong quá trình thực hiện dự 

án thuộc Chương trình phát 

triển tài sản trí tuệ giai đoạn 

2016-2020 (đối với dự án địa 

phương quản lý) 

nt nt  07 ngày 4 ngày 

- Văn phòng 

UBND tỉnh: 

03 ngày 

nt 

27 

Thủ tục đánh giá, nghiệm thu 

và công nhận kết quả thực 

hiện dự án thuộc Chương 

trình phát triển tài sản trí tuệ 

giai đoạn 2016-2020 (đối với 

dự án địa phương quản lý) 

nt nt  
58 ngày làm 

việc 
53 ngày 

- Văn phòng 

UBND tỉnh: 

05 ngày 

nt 

IV Lĩnh vực Quản lý công nghệ và thị trƣờng Công nghệ     

28 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký chuyển giao công 

nghệ (trừ những trường hợp 

thuộc thẩm quyền của Bộ 

Khoa học và Công nghệ) 

Một 

cửa 
nt 05 ngày    nt 

29 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ 

sung nội dung chuyển giao 

công nghệ(trừ những trường 

hợp thuộc thẩm quyền của Bộ 

Khoa học và CN) 

nt nt 05 ngày    nt 

30 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nt nt 10 ngày (15 ngày    nt 
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doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ 

nếu cần mời 

chuyên gia hoặc 

thành lập HĐ tư 

vấn) 

31 

Thủ tục cấp thay đổi nội 

dung, cấp lại Giấy chứng 

nhân doanh nghiệp khoa học 

và công nghệ 

nt nt 

05 ngày (10 ngày 

nếu bổ sung sản 

phẩm) 
   nt 

32 

Thủ tục xác nhận hàng hóa sử 

dụng trực tiếp cho phát triển 

hoạt động ươm tạo công 

nghệ, ươm tạo doanh nghiệp 

khoa học  và công nghệ 

nt nt 

10 ngày (20 ngày 

nếu cần tổ chức 

HĐ thẩm tra HS) 
   nt 

33 

Thủ tục Giao quyền sở hữu, 

quyền sử dụng kết quả nghiên 

cứu khoa học và phát triển 

công nghệ sử dụng ngân sách 

nhà nước 

nt nt 30 ngày    nt 

34 

Thủ tục công nhận kết quả 

nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ do tổ chức, cá 

nhân tự đầu tư nghiên cứu 

Một 

cửa liên 

thông 

nt  22 ngày 15 ngày 

VP.UBND 

tỉnh 

07 ngày 

nt 

35 

Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua 

kết quả nghiên cứu khoa học 

và phát triển công nghệ do tổ 

chức, cá nhân tự đầu tư 

nt nt  22 ngày 15 ngày 

VP.UBND 

tỉnh 

07 ngày 

nt 
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nghiên cứu 

36 

Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ 

chức trung gian của thị trường 

khoa học và công nghệ 

nt nt  

12 ngày 

(Không 

tính tg 

tiếp nhận 

hs, xem 

xét, thành 

lập HĐ tư 

vấn 

XĐNV 

KH&CN) 

07 ngày 

VP.UBND 

tỉnh 

05 ngày 

nt 

37 

Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp 

có dự án thuộc ngành, nghề 

ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi 

đầu tư nhận chuyển giao công 

nghệ từ tổ chức khoa học và 

công nghệ 

nt nt  

12 ngày 

(Không 

tính thời 

gian tiếp 

nhận hs, 

xem xét, 

thành lập 

HĐ tư vấn 

XĐNV 

KH&CN) 

07 ngày 

VP.UBND 

tỉnh 

05 ngày 

nt 

38 

Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, 

tổ chức, cá nhân thực hiện 

giải mã công nghệ 

nt nt  

12 ngày 

(Không 

tính tg 

tiếp nhận 

hs, xem 

07 ngày 

VP.UBND 

tỉnh 

05 ngày 

nt 
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xét, thành 

lập HĐ tư 

vấn 

XĐNV 

KH&CN) 

39 

Thủ tục hỗ trợ tổ chức khoa 

học và công nghệ có hoạt 

động liên kết với tổ chức ứng 

dụng, chuyển giao công nghệ 

địa phương để hoàn thiện kết 

quả nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ 

nt nt  

12 ngày 

(Không 

tính thời 

gian tiếp 

nhận hs, 

xem xét, 

thành lập 

HĐ tư vấn 

XĐNV 

KH&CN) 

07 ngày 

VP.UBND 

tỉnh 

05 ngày 

nt 

40 
Thủ tục mua sáng chế, sáng 

kiến 
nt nt  22 ngày 15 ngày 

VP.UBND 

tỉnh 

07 ngày 

nt 

V Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lƣờng chất lƣợng     

41 

TT cấp mới GP vận chuyển 

hàng nguy hiểm là các chất 

ôxy hóa, các hợp chất ô xít 

hữu cơ (thuộc loại 5) và các 

chất ăn mòn (thuộc loại 8) 

bằng phương tiện giao thông 

cơ giới đường bộ, đường sắt 

Một 

cửa 
nt 

7 ngày, trong đó: 

2 ngày nếu không 

phải thực hiện 

hành đông khắc 

phục; 3 ngày nếu 

phải th hành động 

khắc phục (2 

   nt 
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và đường thủy nội địa ngày từ chối hoặc 

cấp phép vận 

chuyển) 

42 

Thủ tục cấp bổ sung Giấy 

phép vận chuyển hàng nguy 

hiểm là các chất ôxy hóa, các 

hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc 

loại 5) và các chất ăn mòn 

(thuộc loại 8) bằng phương 

tiện giao thông cơ giới đường 

bộ, đường sắt vàđường thủy 

nội địa 

nt nt 

7 ngày, trong đó: 

2 ngày nếu không 

phải thực hiện 

hành đông khắc 

phục; 03 ngày 

nếu phải th hành 

động khắc phục 

(02 ngày từ chối 

hoặc cấp phép 

vận chuyển) 

   nt 

43 

TT cấp lại Giấy phép vận 

chuyển hàng nguy hiểm là các 

chất ôxy hóa, các hợp chất ô 

xít hữu cơ (thuộc loại 5) và 

các chất ăn mòn (thuộc loại 8) 

bằng phương tiện giao thông 

cơ giới đường bộ, đường sắt 

vàđường thủy nội địa 

nt nt 02 ngày    nt 

44 

Thủ tục đăng ký công bố hợp 

chuẩn dựa trên kết quả chứng 

nhận hợp chuẩn của tổ chức 

chứng nhận 

nt nt 

23 ngày làm việc, 

trong đó: 03 ngày 

phải thông báo 

nếu HS không 

đầy đủ; 15 ngày 

không nộp HS sẽ 

   nt 
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hủy HS; 05 ngày 

HS đẩy đủ thông 

báo đăng ký công 

bố hợp chuẩn 

45 

Thủ tục đăng ký công bố hợp 

chuẩn dựa trên kết quả tự 

đánh giá của tổ chức, cá nhân 

sản xuất, kinh doanh 

nt nt 

23 ngày làm việc, 

trong đó: 3 ngày 

phải thông báo 

nếu HS không 

đầy đủ; 15 ngày 

không nộp HS sẽ 

hủy HS; 5 ngày 

HS đẩy đủ thông 

báo đăng ký công 

bố hợp chuẩn 

   nt 

46 

Thủ tục đăng ký công bố hợp 

quy đối với các sản phẩm, 

hàng hóa sản xuất trong nước, 

dịch vụ, quá trình, môi trường 

được quản lý bởi các quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ 

Khoa học và Công nghệ ban 

hành 

nt nt 

23 ngày làm việc, 

trong đó: 3 ngày 

phải thông báo 

nếu HS không 

đầy đủ; 15 ngày 

không nộp HS sẽ 

hủy HS; 5 ngày 

HS đẩy đủ thông 

báo đăng ký công 

bố hợp quy 

   nt 

47 
Thủ tục đăng ký công bố hợp 

quy đối với các sản phẩm, 

hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, 

nt nt 
23 ngày làm việc, 

trong đó: 3 ngày 

phải thông báo 

   nt 
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quá trình, môi trường được 

quản lý bởi các quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia do Bộ Khoa 

học và Công nghệ ban hành 

nếu HS không 

đầy đủ; 15 ngày 

không nộp HS sẽ 

hủy HS; 5 ngày 

HS đẩy đủ thông 

báo đăng ký công 

bố hợp quy 

48 

Thủ tục chỉ định tổ chức đánh 

giá sự phù hợp hoạt động thử 

nghiệm, giám định, kiểm 

định, chứng nhận  

nt nt 

25 ngày, trong 

đó: 20 ngày chỉ 

định đánh giá 

năng lực thực tế; 

5 ngày ban hành 

QĐ chỉ định 

   nt 

49 

Thủ tục thay đổi, bổ sung 

phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự 

phù hợp được chỉ định 

nt nt 

25 ngày, trong 

đó: 20 ngày chỉ 

định đánh giá 

năng lực thực tế; 

5 ngày ban hành 

QĐ chỉ định 

   nt 

50 

Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ 

định tổ chức đánh giá sự phù 

hợp  

nt nt 05 ngày    nt 

51 
Thủ tục công bố sử dụng dấu 

định lượng 

Một 

cửa 
nt 05 ngày    nt 

52 Thủ tục điều chỉnh nội dung Một nt 05 ngày    nt 
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bản công bố sử dụng dấu định 

lượng 

cửa 

VI Lĩnh vực Ứng dụng thông tin khoa học, công nghệ      

53 

Thủ tục Đăng ký kết quả thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở 

sử dụng ngân sách nhà nước và 

nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ do quỹ của Nhà nước 

trong lĩnh vực khoa học và 

công nghệ tài trợ thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh. 

Một 

cửa 
nt 05 ngày    nt 

54 

Thủ tục Đăng ký kết quả thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ không sử dụng ngân 

sách nhà nước. 

nt nt 05 ngày    nt 

55 

Thủ tục Đăng ký thông tin kết 

quả nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ được mua 

bằng ngân sách nhà nước thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh. 

nt nt 15 ngày    nt 

VII Lĩnh vực hoạt động Quỹ phát triển KHCN       

56 

Thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ 

phát triển khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh 

Một 

cửa 
nt 45 ngày    nt 
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 

Phụ lục I.6 

DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:   2211 /QĐ-UBND  ngày 16  tháng 9  năm  2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––––    

ST

T 
Tên TTHC 

Cơ chế thực 

hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Thời gian thực 

hiện theo cơ chế 

một cửa 

Thời gian giải quyết theo cơ chế 

một cửa liên thông (Ngày) 

 Trong đó 

Tổng số 

ngày 

Cơ 

quan 

chủ 

trì 

Cơ quan 

phối hợp 

giải quyết 

liên thông 

A LĨNH VỰC VĂN HÓA (Công bố tại Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 06/3/2020)  

A1 Di sản Văn hóa       

1 
Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo 

vật quốc gia 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

30 ngày làm 

việc 

   

2 

Thủ tục cấp phép cho người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, 

cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên 

cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật 

thể tại địa phương 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

20 ngày làm 

việc 

   

3 

Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được 

cấp giấy phép  hoạt động đối với bảo 

tàng ngoài công lập 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

15 ngày làm 

việc 
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điện tử 

4 
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo 

tàng ngoài công lập 

Một cửa liên 

thông 

Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

 30 ngày 

làm việc 

20 ngày 

làm việc 

VP.UBND 

tỉnh 

10 ngày 

làm việc 

5 
Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn 

cấp 

Một cửa liên 

thông 

Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

 03 ngày 

làm việc 

02 ngày 

làm việc 
 

01 ngày 

làm việc 

6 

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề 

mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc 

gia 

Một cửa  Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

05 ngày làm 

việc 

   

7 

Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia 

đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc 

trung tâm quản lý di tích 

Một cửa liên 

thông 

Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

 100 ngày 

làm việc 

40 ngày 

làm việc 

 

10 ngày 

VPUBND 

tỉnh 

40 ngày 

BVHTTD

L; 10 ngày 

VPCP 

8 

Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia 

đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ 

chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc 

đang quản lý hợp pháp hiện vật 

Một cửa liên 

thông 

Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

 100 ngày 

làm việc 

40 ngày 

làm việc 

10 ngày 

VPUBND 

tỉnh 

40 ngày 

BVHTTD

L; 10 ngày 

VPCP 

9 
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh giám định cổ vật 

Một cửa  Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

15 ngày làm 

việc 
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điện, qua mạng 

điện tử 

10 

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh giám định cổ 

vật 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

05 ngày làm 

việc 

   

11 
Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu 

bổ di tích 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

05 ngày làm 

việc 

   

12 
Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề 

tu bổ di tích 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

05 ngày làm 

việc 

   

13 
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hành nghề tu bổ di tích 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

15 ngày làm 

việc 

   

14 
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hành nghề tu bổ di tích 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

05 ngày làm 

việc 

   

A2. Điện ảnh       

15 

Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim 

(- Phim tài liệu, phim khoa học, phim 

hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa 

phương sản xuất hoặc nhập khẩu; 

- Cấp giấy phép phổ biến phim 

truyện khi năm trước liền kề, các cơ 

Một cửa liên 

thông 

Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

 15 ngày 

làm việc 

10 ngày 

làm việc 

05 ngày 

VPUBND 

tỉnh 
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sở điện ảnh thuộc địa phương đáp 

ứng các điều kiện: 

+ Sản xuất ít nhất 10 phim truyện 

nhựa được phép phổ biến; 

+ Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện 

nhựa được phép phổ biến) 

16 

Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim 

có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác 

động đến người xem phim (do các cơ 

sở điện ảnh thuộc địa phương sản 

xuất hoặc nhập khẩu) 

Một cửa liên 

thông 

Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

 15 ngày 

làm việc 

10 ngày 

làm việc 

05 ngày 

VPUBND 

tỉnh 

A3. Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm       

17 

Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức 

thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm 

quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch) 

Một cửa  Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

07 ngày làm 

việc 

   

18 

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ 

thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh) 

Một cửa liên 

thông  

Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

 07 ngày 

làm việc 

04 ngày 

làm việc 

03 ngày 

VPUBND 

tỉnh 

19 

Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác 

phẩm  mỹ thuật về danh nhân văn 

hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

07 ngày làm 

việc 

   

20 
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng 

đài, tranh hoành tráng 

Một cửa liên 

thông 

Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

 07-20 ngày 

làm việc 

03-16 

ngày làm 

việc 

04 ngày 

VPUBND 

tỉnh 

21 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại Một cửa liên Trực tiếp hoặc  07 ngày 04 ngày 03 ngày 
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sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) 

thông qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

làm việc làm việc VPUBND 

tỉnh 

22 

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác 

phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) 

Một cửa liên 

thông 

Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

 07 ngày 

làm việc 

04 ngày 

làm việc 

03 ngày 

VPUBND 

tỉnh 

23 

Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm 

nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài 

triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh) 

Một cửa liên 

thông 

Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

 07 ngày 

làm việc 

04 ngày 

làm việc 

03 ngày 

VPUBND 

tỉnh 

24 

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển 

lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa 

phương đưa ra nước ngoài không vì 

mục đích thương mại 

Một cửa  Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

07-15 ngày 

làm việc 

   

25 

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển 

lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức 

tại địa phương không vì mục đích 

thương mại 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

07-15 ngày 

làm việc 

   

26 

Thủ tục cấp lại giấy phép tổ chức 

triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại 

địa phương đưa ra nước ngoài không 

vì mục đích thương mại 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

07-15 ngày 

làm việc 

   

27 

Thủ tục cấp lại giấy phép tổ chức 

triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ 

chức tại địa phương không vì mục 

đích thương mại 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

07-15 ngày 

làm việc 

   

28 
Thủ tục thông báo tổ chức triển lãm 

do tổ chức ở địa phương hoặc cá 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

07-15 ngày 

làm việc 
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nhân tổ chức tại địa phương không vì 

mục đích thương mại 

điện, qua mạng 

điện tử 

A4. Nghệ thuật biểu diễn       

29 

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu 

diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang 

cho các tổ chức thuộc địa phương 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

05
 
ngày làm 

việc 

   

30 

Thủ tục cấp giấy phép cho phép tổ 

chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa 

phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ 

thuật, trình diễn thời trang 

Một cửa liên 

thông 

Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

 05
 
ngày 

làm việc 

03 ngày 

làm việc 

02 ngày 

VPUBND 

tỉnh 

31 

Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng 

thuộc địa phương mời tổ chức, cá 

nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ 

thuật, trình diễn thời trang tại địa 

phương 

Một cửa liên 

thông 

Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

 05
 
ngày 

làm việc 

03 ngày 

làm việc 

02 ngày 

VPUBND 

tỉnh 

32 

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi 

người đẹp, người mẫu trong phạm vi 

địa phương 

Một cửa liên 

thông 

Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

 15
 
ngày 

làm việc 

10 ngày 

làm việc 

05 ngày 

VPUBND 

tỉnh 

33 

Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội 

dung bản ghi âm, ghi hình ca múa 

nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc 

địa phương 

Một cửa  Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

05-07 ngày 

làm việc 

   

34 

Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn 

nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi 

người đẹp, người mẫu 

Một cửa  Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

04 
 
ngày làm 

việc 

   

35 Thủ tục chấp thuận địa điểm đăng cai Một cửa liên Trực tiếp hoặc  07 ngày 04 ngày 03 ngày 



                                    CÔNG BÁO/Số 49 + 50/Ngày 01-10-2020                             135 

 

     

 

vòng chung kết cuộc thi người đẹp, 

người mẫu 

thông qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

làm việc làm việc VPUBND 

tỉnh 

A5. Văn hóa cơ sở       

36 
Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp 

tỉnh 

Một cửa liên 

thông 

Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

 20 ngày 

làm việc 

15 ngày 

làm việc 

05 ngày 

VPUBND 

tỉnh 

37 
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp 

tỉnh
 

Một cửa liên 

thông 

Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

 15 ngày 

làm việc 

10 ngày 

làm việc 

05 ngày 

VPUBND 

tỉnh 

38 
Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh 

Một cửa  Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

05 
 
ngày làm 

việc 

   

39 
Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ vũ trường
 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

05 
 
ngày làm 

việc 

   

40 

Thủ tục cấp giấy phép điều chỉnh Giấy 

phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

karaoke cấp tỉnh 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

04 
 
ngày làm 

việc 

   

41 

Thủ tục cấp giấy phép điều chỉnh 

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 

dịch vụ vũ trường 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

04 
 
ngày làm 

việc 

   

42 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo Một cửa Trực tiếp hoặc 05 
 
ngày làm    
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sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng 

cáo, băng-rôn 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

việc 

43 
Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức 

đoàn người thực hiện quảng cáo 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

15 
 
ngày làm 

việc 

   

44 

Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện của doanh nghiệp 

quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam 

Một cửa liên 

thông 

Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

 

10 ngày 

làm việc 

06 ngày 

làm việc 

04 ngày 

VPUBND 

tỉnh 

45 

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 

phép thành lập Văn phòng đại diện 

của doanh nghiệp quảng cáo nước 

ngoài tại Việt Nam 

Một cửa liên 

thông 

Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

 

10 ngày 

làm việc 

06 ngày 

làm việc 

04 ngày 

VPUBND 

tỉnh 

46 

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập 

Văn phòng đại diện của doanh nghiệp 

quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam 

Một cửa liên 

thông 

Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

 

10 ngày 

làm việc 

06 ngày 

làm việc 

04 ngày 

VPUBND 

tỉnh 

A6. Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa     

47 

Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa 

phẩm không nhằm mục đích kinh 

doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

Một cửa  Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

- Trong 02 

ngày làm việc, 

kể từ khi nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ; 

- Trong 10 

ngày làm 

việc, đối với 

trường hợp 

phải xin ý 
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kiến các Bộ, 

ngành khác; 

- Trong 12 

ngày làm việc, 

đối với trường 

hợp phải giám 

định văn hóa 

phẩm nhập 

khẩu. 

48 

Thủ tục giám định văn hóa phẩm 

xuất khẩu không nhằm mục đích kinh 

doanh của cá nhân, tổ chức cấp tỉnh 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

- Trong 10 

ngày làm việc, 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ.  

Trong trường 

hợp đặc biệt, 

thời gian giám 

định tối đa 

không quá 15 

ngày làm 

việc. 

   

49 

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm 

mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập 

khẩu cấp tỉnh 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

07 ngày làm 

việc 

   

50 
Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm 

điện ảnh nhập khẩu cấp tỉnh 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

45 ngày làm 

việc 
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51 

Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm 

nghe nhìn có nội dung vui chơi giải 

trí nhập khẩu cấp tỉnh 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

10 ngày làm 

việc 

   

A7. Thƣ viện       

52 

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện 

tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 

bản trở lên 

Một cửa liên 

thông 

Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

 

03 ngày 

làm việc 

02 ngày 

làm việc 

01 ngày 

VPUBND 

tỉnh 

A8. Gia đình       

53 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân 

bạo lực gia đình (thẩm quyền của 

UBND cấp tỉnh) 

Một cửa liên 

thông 

Nộp trực tiếp 

hoặc gửi qua 

đường bưu điện 

 

30 ngày làm 

việc 

20 ngày 

làm việc 

10 ngày 

VPUBND 

tỉnh 

54 

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân 

bạo lực gia đình (thẩm quyền của 

UBND cấp tỉnh) 

Một cửa liên 

thông 

Nộp trực tiếp 

hoặc gửi qua 

đường bưu điện 

 

15 ngày 

làm việc 

10 ngày 

làm việc 

05 ngày 

VPUBND 

tỉnh 

55 

Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân 

bạo lực gia đình (thẩm quyền của 

UBND cấp tỉnh) 

Một cửa liên 

thông 

Nộp trực tiếp 

hoặc gửi qua 

đường bưu điện 

 

20 ngày 

làm việc 

15 ngày 

làm việc 

05 ngày 

VPUBND 

tỉnh 

56 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, 

chống bạo lực gia đình (thẩm quyền 

của UBND cấp tỉnh) 

Một cửa liên 

thông 

Nộp trực tiếp 

hoặc gửi qua 

đường bưu điện 

 

30 ngày làm 

việc 

20 ngày 

làm việc 

10 ngày 

VPUBND 

tỉnh 

57 

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động của cơ sở tư vấn về 

phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm 

Một cửa liên 

thông 

Nộp trực tiếp 

hoặc gửi qua 

đường bưu điện 

 
15 ngày 

làm việc 

10 ngày 

làm việc 

05 ngày 

VPUBND 

tỉnh 
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quyền của UBND cấp tỉnh) 

58 

Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, 

chống bạo lực gia đình (thẩm quyền 

của UBND cấp tỉnh) 

Một cửa liên 

thông 

Nộp trực tiếp 

hoặc gửi qua 

đường bưu điện 

 

20 ngày 

làm việc 

15 ngày 

làm việc 

05 ngày 

VPUBND 

tỉnh 

59 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận nghiệp 

vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia 

đình 

Một cửa  Nộp trực tiếp 

hoặc gửi qua 

đường bưu điện 

Không quy 

định 

   

60 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận nghiệp 

vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực 

gia đình 

Một cửa Nộp trực tiếp 

hoặc gửi qua 

đường bưu điện 

Không quy 

định 

   

61 
Thủ tục cấp thẻ nhân viên chăm sóc 

nạn nhân bạo lực gia đình 

Một cửa Nộp trực tiếp 

hoặc gửi qua 

đường bưu điện 

07 ngày làm 

việc 

   

62 

Thủ tục cấp lại thẻ nhân viên chăm 

sóc nạn nhân bạo lực gia đình 

 

Một cửa Nộp trực tiếp 

hoặc gửi qua 

đường bưu điện 

07 ngày làm 

việc 

   

63 

Thủ tục cấp thẻ nhân viên tư vấn 

phòng, chống bạo lực gia đình 

 

Một cửa Nộp trực tiếp 

hoặc gửi qua 

đường bưu điện 

07 ngày làm 

việc 

   

64 
Thủ tục cấp lại thẻ nhân viên tư vấn 

phòng, chống bạo lực gia đình 

Một cửa Nộp trực tiếp 

hoặc gửi qua 

đường bưu điện 

07 ngày làm 

việc 

   

A9. Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ    

65 

Thủ tục cho phép tổ chức triển khai 

sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, 

vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được 

sử dụng làm đạo cụ 

Một cửa Trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện, 

qua mạng điện tử 

05 ngày 

làm việc 
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B LĨNH VỰC THỂ THAO (Công bố tại Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 06/3/2020)    

66 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

của câu lạc bộ thể thao chuyên 

nghiệp 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

07 ngày 

làm việc 

   

67 
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

07 ngày 

làm việc 

   

68 

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao trong trường hợp thay đổi nội 

dung ghi trong giấy chứng nhận 

 Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

05 ngày làm 

việc 

   

69 

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao trong trường hợp bị mất hoặc hư 

hỏng 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

05 ngày làm 

việc 

   

70 

Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi 

đấu do liên đoàn thể thao quốc gia 

hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ 

chức hoặc đăng cai tổ chức 

Một cửa liên 

thông 

Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

 
10 ngày 

làm việc 

06 ngày 

làm việc 

04 ngày 

VPUBND 

tỉnh 

71 

Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi 

đấu thể thao thành tích cao khác do 

liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương tổ chức 

Một cửa liên 

thông 

Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

 
10 ngày 

làm việc 

06 ngày 

làm việc 

04 ngày 

VPUBND 

tỉnh 

72 

Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu 

vô địch từng môn thể thao của tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương 

Một cửa liên 

thông 

Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

10 ngày 

làm việc 
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73 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Yoga 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

07 ngày làm 

việc 

   

74 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Golf 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

07 ngày làm 

việc 

   

75 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Cầu lông 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

07 ngày làm 

việc 

   

76 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Taekwondo 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

07 ngày làm 

việc 

   

77 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Karate 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

07 ngày làm 

việc 

   

78 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Bơi, Lặn 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

07 ngày làm 

việc 

   

79 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Billards & Snooker 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

07 ngày làm 

việc 

   

80 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều Một cửa Trực tiếp hoặc 07 ngày làm    
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kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Bóng bàn 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

việc 

81 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Dù lượn và Diều bay 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

07 ngày làm 

việc 

   

82 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Khiêu vũ thể thao 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

07 ngày làm 

việc 

   

83 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Thể dục thẩm mỹ 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

07 ngày làm 

việc 

   

84 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Judo 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

07 ngày làm 

việc 

   

85 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Thể dục thể hình và 

Fitness 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

07 ngày làm 

việc 

   

86 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Lân Sư Rồng 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

07 ngày làm 

việc 

   

87 
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

07 ngày làm 

việc 
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đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí điện, qua mạng 

điện tử 

88 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Quyền anh 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

07 ngày làm 

việc 

   

89 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Võ cổ truyền, Vovinan 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

07 ngày làm 

việc 

   

90 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Bóng đá 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

07 ngày làm 

việc 

   

91 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Quần vợt 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

07 ngày làm 

việc 

   

92 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Patin 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

07 ngày làm 

việc 

   

93 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Bắn súng thể thao 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

07 ngày làm 

việc 

   

94 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Bóng ném 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

07 ngày làm 

việc 
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điện tử 

95 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Wushu 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

07 ngày làm 

việc 

   

96 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Leo núi thể thao 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

07 ngày làm 

việc 

   

97 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Bóng rổ 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

07 ngày làm 

việc 

   

98 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Đấu kiếm thể thao 

Một cửa Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện, qua mạng 

điện tử 

07 ngày làm 

việc 

   

C LĨNH VỰC DU LỊCH (Công bố tại Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 06/3/2020)    

C1. Lữ hành       

99 Thủ tục công nhận điểm du lịch cấp tỉnh 

Một cửa 

liên 

thông 

Gửi trực tiếp, qua 

đường bưu điện 

hoặc trực tuyến 
 

30  ngày làm 

việc 

20 

ngày 

làm 

việc 

10 ngày 

VPUBND 

tỉnh 

100 
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ 

lữ hành nội địa
 

Một cửa Gửi trực tiếp, qua 

đường bưu điện 

hoặc trực tuyến 

10  ngày 

làm việc 

   

101 
Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch 

vụ lữ hành nội địa 

Một cửa Gửi trực tiếp, qua 

đường bưu điện 

hoặc trực tuyến 

05 ngày 

làm việc 
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102 

 

Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch 

vụ lữ hành nội địa
 

Một cửa Gửi trực tiếp, qua 

đường bưu điện 

hoặc trực tuyến 

05 ngày 

làm việc 

   

103 

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch 

vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh 

nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch 

vụ lữ hành
 

Một cửa Gửi trực tiếp, qua 

đường bưu điện 

hoặc trực tuyến 

05 ngày 

làm việc 

   

104 

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch 

vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh 

nghiệp giải thể
 

Một cửa Gửi trực tiếp, qua 

đường bưu điện 

hoặc trực tuyến 

05 ngày 

làm việc 

   

105 

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch 

vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh 

nghiệp phá sản
 

Một cửa Gửi trực tiếp, qua 

đường bưu điện 

hoặc trực tuyến 

05 ngày 

làm việc 

   

106 

Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng 

đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp 

kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài 

Một cửa Gửi trực tiếp, qua 

đường bưu điện 

hoặc trực tuyến 

05 ngày 

làm việc 

   

107 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận khóa cập nhật 

kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội 

địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế 

Một cửa Gửi trực tiếp, qua 

đường bưu điện 

hoặc trực tuyến 

10 ngày 

làm việc 

   

108 

Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng 

đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp 

kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài 

Một cửa Gửi trực tiếp, qua 

đường bưu điện 

hoặc trực tuyến 

07-13 ngày 

làm việc 

   

109 

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện tại Việt Nam của doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước 

ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt 

trụ sở của văn phòng đại diện 

Một cửa Gửi trực tiếp, qua 

đường bưu điện 

hoặc trực tuyến 
05 ngày 

làm việc 

   

110 
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện tại Việt Nam của doanh 

Một cửa Gửi trực tiếp, qua 

đường bưu điện 

05 ngày 

làm việc 
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nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước 

ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập 

Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị 

hư hỏng hoặc bị tiêu hủy 

hoặc trực tuyến 

111 

Thủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện tại Việt Nam của doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước 

ngoài 

Một cửa Gửi trực tiếp, qua 

đường bưu điện 

hoặc trực tuyến 

05-13 ngày 

lầm việc 

   

112 

Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện tại Việt Nam của doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước 

ngoài 

Một cửa Gửi trực tiếp, qua 

đường bưu điện 

hoặc trực tuyến 

05 ngày 

làm việc 

   

113 

 

 

Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh 

Một cửa 

liên 

thông 

Gửi trực tiếp, qua 

đường bưu điện 

hoặc trực tuyến 
 

60 ngày 

làm việc 

40 

ngày 

làm 

việc 

20  ngày 

làm việc 

* Công bố tại Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh    

114 
Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại 

điểm 

Một cửa Gửi trực tiếp, qua 

đường bưu điện 

hoặc trực tuyến 

10 ngày 

làm việc 

   

115 
Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch 

quốc tế 

Một cửa Gửi trực tiếp, qua 

đường bưu điện 

hoặc trực tuyến 

15 ngày 

làm việc 

   

116 
Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội 

địa 

Một cửa Gửi trực tiếp, qua 

đường bưu điện 

hoặc trực tuyến 

15 ngày 

làm việc 

   

117 
Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch 

quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa 

Một cửa Gửi trực tiếp, qua 

đường bưu điện 

hoặc trực tuyến 

10 ngày 

làm việc 
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118 Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch 

Một cửa Gửi trực tiếp, qua 

đường bưu điện 

hoặc trực tuyến 

10 ngày 

làm việc 

   

C2. Dịch vụ du lịch khác (Công bố tại Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 06/3/2020)      

119 

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch 

vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du 

lịch 

Một cửa Gửi trực tiếp, qua 

đường bưu điện 

hoặc trực tuyến 

20 ngày 

làm việc 

   

120 

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch 

vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ 

khách du lịch 

Một cửa Gửi trực tiếp, qua 

đường bưu điện 

hoặc trực tuyến 

20 ngày 

làm việc 

   

121 

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục 

vụ khách du lịch 

Một cửa Gửi trực tiếp, qua 

đường bưu điện 

hoặc trực tuyến 

20 ngày 

làm việc 

   

122 

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch 

vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách 

du lịch 

Một cửa Gửi trực tiếp, qua 

đường bưu điện 

hoặc trực tuyến 

20 ngày 

làm việc 

   

123 

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch 

vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du 

lịch 

Một cửa Gửi trực tiếp, qua 

đường bưu điện 

hoặc trực tuyến 

20 ngày 

làm việc 

   

124 

Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du 

lịch: hạng 1-3 sao đối với cơ sở lưu trú du 

lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du 

lịch, tàu thủy lưu trú du lịch) 

Một cửa Gửi trực tiếp, qua 

đường bưu điện 

hoặc trực tuyến 

30 ngày 

làm việc 

   

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 

 

 

 

 



                                           148                                  CÔNG BÁO/Số 49 + 50/Ngày 01-10-2020 
 

Phụ lục I.7 

DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  2211 /QĐ-UBND  ngày   16  tháng 9  năm  2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––––    

ST

T 
Tên TTHC 

Cơ chế 

thực 

hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

theo cơ chế 

một cửa 

Thời gian giải quyết theo cơ chế một 

cửa liên thông 
QĐ công bố 

danh mục 

TTHC của 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

 Trong đó 

Tổng số 

ngày 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp giải 

quyết liên 

thông 

I LĨNH VỰC CHĂN NUÔI        

1 

Tiếp nhận công bố hợp quy thức ăn 

chăn nuôi dựa trên kết quả tự đánh 

giá 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

07 ngày    Quyết định 

số 1545/QĐ-

UBND ngày 

22/8/2017 

2 

Tiếp nhận công bố hợp quy thức ăn 

chăn nuôi dựa kết quả chứng nhận 

hợp quy của tổ chức chứng nhận 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

07 ngày    Quyết định 

số 1545/QĐ-

UBND ngày 

22/8/2017 

3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

sản xuất thức ăn chăn nuôi thương 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

- Đối với 

trường hợp 

   Quyết định 

số 595/QĐ-
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mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng bưu điện 

hoặc qua 

môi 

trường 

mạng  

a): Nộp 

trực tiếp: 

25; qua 

DVBC 

(qua 

mạng): 28. 

- Đối với 

trường hợp 

b): Nộp 

trực tiếp: 

10; qua 

DVBC 

(qua 

mạng): 13. 

UBND ngày 

25/3/2020 

4 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi 

thương mại, thức ăn chăn nuôi theo 

đặt hàng 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện 

hoặc qua 

môi 

trường 

mạng  

Nộp trực 

tiếp: 05; 

qua DVBC 

(qua 

mạng): 08. 

   Quyết định 

số 595/QĐ-

UBND ngày 

25/3/2020 

5 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

chăn nuôi đối với chăn nuôi trang 

trại quy mô lớn 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

DVBC 

hoặc qua 

môi 

trường 

Nộp trực 

tiếp: 25; 

qua DVBC 

(qua 

mạng): 28 

   Quyết định 

số 595/QĐ-

UBND ngày 

25/3/2020 
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mạng 

6 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi 

trang trại quy mô lớn 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

DVBC 

hoặc qua 

môi 

trường 

mạng 

Nộp trực 

tiếp: 05; 

qua DVBC 

(qua 

mạng): 28 

   Quyết định 

số 595/QĐ-

UBND ngày 

25/3/2020 

II LĨNH VỰC THÖ Y (16)        

1

1 

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề 

thú y (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, 

phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt 

động liên quan đến lĩnh vực thú y; 

khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét 

nghiệm bệnh động vật; buôn bán 

thuốc thú y) 

Một 

cửa 

(Không 

quy 

định) đề 

xuất nộp 

Trực tiếp 

hoặc qua 

DVBC 

- 05 ngày 

làm việc 

đối với 

trường hợp 

cấp mới;  

- 03 ngày 

làm việc 

trong 

trường hợp 

gia hạn. 

 

   Quyết định 

số 1645/QĐ-

UBND ngày 

02/8/2019 

2

2 

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y 

(trong trường hợp bị mất, sai sót, hư 

hỏng; có thay đổi thông tin liên quan 

đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ 

hành nghề thú y) 

Một 

cửa 

(Không 

quy 

định) đề 

xuất nộp 

Trực tiếp 

hoặc qua 

03    
Quyết định 

số 1645/QĐ-

UBND ngày 

02/8/2019 
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DVBC  

5

3 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

buôn bán thuốc thú y 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

(hoặc) 

gửi qua 

dịch vụ 

bưu 

chính 

 

08    

Quyết định 

số 1645/QĐ-

UBND ngày 

02/8/2019 

4 

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận  điều 

kiện vệ sinh thú y (Do hết hạn; bị 

mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay 

đổi, bổ sung thông tin). 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

DVBC 

hoặc qua 

môi 

trường 

mạng 

(fax; 

email) 

- 15 ngày 

trong 

trường hợp 

hết hạn; 

-  05 ngày 

trường hợp 

bị mất, bị 

hỏng, thất 

lạc hoặc có 

sự thay đổi, 

bổ sung 

thông tin. 

   

Quyết định 

số 518/QĐ-

UBND ngày 

10/4/2017 

5 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện buôn bán thuốc thú y 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

(hoặc) 

gửi qua 

dịch vụ 

bưu 

chính 

05    

Quyết định 

số 1645/QĐ-

UBND ngày 

02/8/2019 
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6 
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng 

cáo thuốc thú y 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

(hoặc) 

gửi qua 

dịch vụ 

bưu 

chính 

 

15    

Quyết định 

số 1645/QĐ-

UBND ngày 

02/8/2019 

7 
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn 

dịch bệnh động vật trên cạn 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

DVBC 

hoặc qua 

môi 

trường 

mạng 

(email) 

20    

Quyết định 

số 1645/QĐ-

UBND ngày 

02/8/2019 

8 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn 

dịch bệnh động vật thủy sản (đối với 

cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản 

xuất thủy sản giống) 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

DVBC 

hoặc qua 

môi 

trường 

mạng 

(email) 

20    

Quyết định 

số 1645/QĐ-

UBND ngày 

02/8/2019 

9 Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn 

dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

15    Quyết định 

số 1645/QĐ-
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sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại DVBC 

hoặc qua 

môi 

trường 

mạng 

(email) 

UBND ngày 

02/8/2019 

10 
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an 

toàn dịch bệnh động vật trên cạn 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

DVBC 

hoặc qua 

môi 

trường 

mạng 

(email) 

 

 

- 07 ngày 

làm việc: 

với trường 

hợp chưa 

quá 12 

tháng,.... 

- 17 ngày 

làm việc: 

với trường 

hợp quá 12 

tháng,... 

   Quyết định 

số 1645/QĐ-

UBND ngày 

02/8/2019 

11 
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an 

toàn dịch bệnh động vật thủy sản 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

DVBC 

hoặc qua 

môi 

trường 

mạng 

- 07 ngày 

làm việc: 

đối với 

trường hợp 

không quá 

12 tháng; 

- 17 ngày: 

   

Quyết định 

số 1645/QĐ-

UBND ngày 

02/8/2019 
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(email) đối với 

trường hợp 

còn lại. 

12 

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an 

toàn dịch bệnh động vật (trên cạn 

hoặc thủy sản) 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

DVBC 

hoặc qua 

môi 

trường 

mạng 

(email) 

02    Quyết định 

số 1645/QĐ-

UBND ngày 

02/8/2019 

13 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an 

toàn dịch bệnh động vật trên cạn 

đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung 

nội dung chứng nhận 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

DVBC 

hoặc qua 

môi 

trường 

mạng 

20    Quyết định 

số 1645/QĐ-

UBND ngày 

02/8/2019 

14 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an 

toàn dịch bệnh động vật thủy sản 

đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung 

nội dung chứng nhận 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

DVBC 

hoặc qua 

môi 

trường 

mạng 

20    Quyết định 

số 1645/QĐ-

UBND ngày 

02/8/2019 

15 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an 

toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và 

Một Trực tiếp 

hoặc qua 

13    Quyết định 

số 1645/QĐ-
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thủy sản) đối với cơ sở có Giấy 

chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra 

bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại 

cơ sở đã được chứng nhận an toàn 

hoặc do không thực hiện giám sát, 

lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong 

quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau 

khi được chứng nhận 

cửa DVBC 

hoặc qua 

môi 

trường 

mạng 

UBND ngày 

02/8/2019 

16 

Kiểm dịch đối với động vật thủy sản 

tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu 

thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản 

phẩm động vật thủy sản tham gia hội 

chợ, triển lãm 

Một 

cửa 

(Không 

quy 

định) đề 

xuất nộp 

Trực tiếp 

hoặc qua 

DVBC 

04    Quyết định 

số 518/QĐ-

UBND ngày 

10/4/2017 

III. LĨNH VỰC THỦY SẢN (8)        

1 

Công nhận và giao quyền quản lý 

cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa 

bàn từ hai huyện trở lên) 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

DVBC 

hoặc qua 

môi 

trường 

mạng 

 63 - Sở 

NN&PTNT: 

11 

- CCTS: 47 

UBND tỉnh: 

05 

Quyết định 

số 1645/QĐ-

UBND ngày 

02/8/2019 

2 
Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết 

định công nhận và giao quyền quản 

lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

DVBC 

 

- Thay 

đổi tên: 

07  

- Sở 

NN&PTNT: 

02 

UBND tỉnh: 

03 

Quyết định 

số 1645/QĐ-

UBND ngày 
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bàn từ hai huyện trở lên) hoặc qua 

môi 

trường 

mạng 

- CCTS: 02 02/8/2019 

  

 

 

- Sửa đổi 

bổ sung 

vị trí, 

ranh giới: 

63 

- Sở 

NN&PTNT: 

11 

- CCTS: 47 

UBND tỉnh: 

05 

 

3 

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng 

giống thủy sản (trừ giống thủy sản 

bố mẹ) 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

DVBC 

hoặc qua 

môi 

trường 

mạng 

- Cấp mới: 

10 ngày; 

- Cấp lại: 

03 ngày 

   Quyết định 

số 1645/QĐ-

UBND ngày 

02/8/2019 

4 

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy 

sản, sản phẩm xử lý môi trường 

nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư 

nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tư nước ngoài) 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

DVBC 

hoặc qua 

môi 

trường 

mạng 

- Cấp mới: 

10 ngày; 

- Cấp lại: 

03 ngày 

   Quyết định 

số 1645/QĐ-

UBND ngày 

02/8/2019 

5 

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản 

(theo yêu cầu) 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

DVBC 

hoặc qua 

môi 

trường 

10    Quyết định 

số 1645/QĐ-

UBND ngày 

02/8/2019 
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mạng 

6 

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản 

thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về 

buôn bán các loài động vật, thực 

vật hoang dã nguy cấp và các loài 

thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có 

nguồn gốc từ nuôi trồng 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

DVBC 

hoặc qua 

môi 

trường 

mạng 

07    Quyết định 

số 1645/QĐ-

UBND ngày 

02/8/2019 

7 

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản 

thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về 

buôn bán các loài động vật, thực 

vật hoang dã nguy cấp; loài thủy 

sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn 

gốc khai thác từ tự nhiên 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

DVBC 

hoặc qua 

môi 

trường 

mạng 

- 03 ngày 

(xác nhận 

nguồn 

gốc);  

- 07 ngày 

(xác nhận 

mẫu vật). 

 

   Quyết định 

số 1645/QĐ-

UBND ngày 

02/8/2019 

8 

Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký 

nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối 

tượng thủy sản nuôi chủ lực 

Một 

cửa 

Trực tiếp 

hoặc qua 

DVBC 

hoặc qua 

môi 

trường 

mạng 

05    Quyết định 

số 1645/QĐ-

UBND ngày 

02/8/2019 

IV. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP – KIỂM LÂM (17)     
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1 

Phê duyệt, điều chỉnh thiết kế, dự 

toán công trình lâm sinh (đối với 

công trình lâm sinh thuộc dự án do 

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu 

tư) 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực tiếp, 

qua dịch 

vụ bưu 

chính 

hoặc qua 

môi 

trường 

mạng. 

 

 19 - Sở 

NN&PTNT: 

03 

- Chi cục 

Kiểm lâm: 

11 

VP.UBND 

tỉnh: 05 

Quyết định 

số 2924 

ngày 

25/12/2019 

2 

Hủy bỏ chứng chỉ nguồn giống cây 

trồng lâm nghiệp 

Một 

cửa 

Trực tiếp; 

đề xuất 

nộp qua 

DVBC 

20    Quyết định 

số 1486/QĐ-

UBND ngày 

22/10/2012 

3 

Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các 

loài động vật rừng, thực vật rừng 

nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và 

động vật, thực vật hoang dã nguy 

cấp thuộc Phụ lục II và III CITES 

Một 

cửa 

Trực tiếp, 

qua dịch 

vụ bưu 

chính 

- 05 ngày 

làm việc, 

kể từ ngày 

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ. 

 - Trường 

hợp cần 

kiểm tra 

thực tế 

thời hạn 

cấp không 

quá 30 

ngày 

   Quyết định 

số 1645/QĐ-

UBND ngày 

02/8/2019 
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4 
Công nhận nguồn giống cây trồng 

lâm nghiệp 

Một 

cửa 

Trực tiếp; 

gửi qua 

đường 

bưu điện 

hoặc qua 

dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

hoặc trực 

tuyến 

18    Quyết định 

số 701/QĐ-

UBND, ngày 

04/4/2019 

5 Xác nhận bảng kê lâm sản 

Một 

cửa 

Trực tiếp; 

gửi qua 

đường bưu 

điện hoặc 

qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích. 

10    Quyết định 

số 701/QĐ-

UBND, ngày 

04/4/2019 

6 

Lưu giữ, sưu tầm mẫu vật, nguồn 

gien sinh vật rừng thuộc nhóm thực 

vật rừng, động vật rừng nguy cấp, 

quý, hiếm trong khu rừng đặc dụng 

vì mục đích khoa học (Phạm vi giải 

quyết của Ban quản lý rừng đặc 

dụng) 

Một 

cửa 

Trực tiếp; 

gửi qua 

đường 

bưu điện. 

đề xuất 

qua 

DVBC 

05    Quyết định 

số 3034/QĐ-

UBND, ngày 

01/12/2016 

7 Lưu giữ, sưu tầm mẫu vật, nguồn 

gien sinh vật rừng thông thường 

Một Trực tiếp; 

gửi qua 

05    Quyết định 

số 3034/QĐ-

http://tthc.tongcuclamnghiep.gov.vn/ApDetail.aspx?Id=534ba63e4d4e54110c325f50
http://tthc.tongcuclamnghiep.gov.vn/ApDetail.aspx?Id=534ba63e4d4e54110c325f50
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trong khu rừng đặc dụng vì mục đích 

khoa học (Phạm vi giải quyết của 

Ban quản lý rừng đặc dụng) 

cửa đường 

bưu điện. 

đề xuất 

qua 

DVBC 

UBND, ngày 

01/12/2016 

8 

Thẩm định, phê duyệt phương án 

trồng rừng thay thế diện tích rừng 

chuyển sang mục đích khác  

Một 

cửa liên 

thông 

Trực tiếp, 

qua dịch 

vụ bưu 

chính 

hoặc qua 

môi 

trường 

mạng (cơ 

chế một 

cửa quốc 

gia, dịch 

vụ công 

trực 

tuyến, 

phần mềm 

điện tử, e-

mail, fax). 

 35 - Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 03 

- Chi cục 

Kiểm lâm: 

22  

UBND tỉnh: 

10 

Quyết định 

số 2924 

ngày 

25/12/2019 

9 

Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ 

Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực tiếp, 

qua dịch 

vụ bưu 

chính 

hoặc qua 

môi 

 47 

(Trường 

hợp 

UBND 

tỉnh bố 

trí đất để 

- Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 03 

- Chi cục 

Kiểm lâm: 

1. UBND 

tỉnh: 4; 

2. Chủ dự án 

và Quỹ BV và 

PT rừng tỉnh: 

Quyết định 

số 2924 

ngày 

25/12/2019 

http://tthc.tongcuclamnghiep.gov.vn/ApDetail.aspx?Id=534ba63e4d4e54110c325f50
http://tthc.tongcuclamnghiep.gov.vn/ApDetail.aspx?Id=534ba63e4d4e54110c325f50
http://tthc.tongcuclamnghiep.gov.vn/ApDetail.aspx?Id=534ba63e4d4e54110c325f50
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trường 

mạng (cơ 

chế một 

cửa quốc 

gia, dịch 

vụ công 

trực 

tuyến, 

phần mềm 

điện tử, e-

mail, fax). 

trồng 

rừng 

thay thế) 

10 30 

 

    67 

(Trường 

hợp 

UBND 

tỉnh 

không 

còn quỹ 

đất quy 

hoạch 

phát 

triển 

rừng để 

trồng 

rừng 

thay thế) 

- Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 02 

- Chi cục 

Kiểm lâm: 

03 

1. UBND 

tỉnh: 2; 

2. Bộ 

NN&PTNT: 

30; 

3. UBND tỉnh 

(Nơi tiếp nhận 

trồng rừng 

thay thế): 30. 

 

10 Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, 

nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc 

Một 

cửa liên 

Trực tiếp 

hoặc qua 

 50 - Sở Nông 

nghiệp và 

- UBND tỉnh: Quyết định 

số 701/QĐ-
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dụng đối với khu rừng đặc dụng 

thuộc địa phương quản lý 

thông dịch vụ 

bưu chính 

PTNT: 06 

- Chi cục 

Kiểm lâm: 

29 

15 

 

UBND, ngày 

04/4/2019 

11 

Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, 

nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng 

phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ 

thuộc địa phương quản lý 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

dịch vụ 

bưu chính 

 50 - Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 06 

- Chi cục 

Kiểm lâm: 

29 

- UBND tỉnh: 

15 

 

Quyết định 

số 701/QĐ-

UBND, ngày 

04/4/2019 

12 

Quyết định chủ trương chuyển mục 

đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

dịch vụ 

bưu chính 

 Không 

quy định 

- Thẩm 

quyền của 

Quốc hội: 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 05  

- Ủy ban nhân 

dân tỉnh: 25 

- Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT: 25. 

- Thủ tướng 

Chính phủ: 

Theo quy chế 

làm việc của 

Chính phủ. 

+ Quốc hội: 

Theo quy chế 

làm việc của 

Quốc hội. 

Quyết định 

số 1760/QĐ-

UBND, ngày 

04/8/2020 

      - Thẩm 

quyền của 

- Ủy ban nhân  
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Thủ tướng 

Chính phủ: 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 05 

dân tỉnh: 25. 

- Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT: 25. 

- Thủ tướng 

Chính phủ: 

Theo quy chế 

làm việc của 

Chính phủ. 

  

    - Thẩm 

quyền của 

Hội đồng 

nhân dân 

tỉnh: 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 05. 

- Ủy ban nhân 

dân tỉnh: 40. 

- Hội đồng 

nhân dân tỉnh: 

Theo quy chế 

làm việc của 

HĐND tỉnh. 

 

13 

Phê duyệt chương trình, dự án và 

hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài 

chính của Quỹ bảo vệ và phát triển 

rừng cấp tỉnh 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực tiếp 

hoặc qua 

dịch vụ 

bưu chính 

 40 - Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 06 

- Chi cục 

Kiểm lâm: 

24 

UBND tỉnh: 

10 

Quyết định 

số 701/QĐ-

UBND, ngày 

04/4/2019 

14 Chuyển loại rừng đối với khu rừng 

do Ủy ban nhân dân  tỉnh quyết định 

Một 

cửa liên 

Trực tiếp 

hoặc qua 

 45 - Sở Nông 

nghiệp và 

30 (UBND 

tỉnh: 15; 

Quyết định 

số 701/QĐ-
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thành lập thông dịch vụ 

bưu chính 

PTNT: 03 

- Chi cục 

Kiểm lâm: 

12 

HĐND tỉnh: 

15) 

UBND, ngày 

04/4/2019 

15 

Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường 

rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ 

môi trường rừng trong phạm vi địa 

giới hành chính của một tỉnh) 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực tiếp; 

qua dịch 

vụ bưu 

chính 

hoặc qua 

môi 

trường 

mạng 

 15 - Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 03 

- Chi cục 

Kiểm lâm: 

07 

UBND tỉnh: 

05 

Quyết định 

số 701/QĐ-

UBND, ngày 

04/4/2019 

16 
Phê duyệt phương án quản lý rừng 

bền vững của chủ rừng là tổ chức 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực tiếp; 

qua dịch 

vụ bưu 

chính 

hoặc trực 

tuyến 

 23 - Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 03 

- Chi cục 

Kiểm lâm: 

17 

UBND tỉnh: 

03 

Quyết định 

số 701/QĐ-

UBND, ngày 

04/4/2019 

17 

Phê duyệt khai thác động vật rừng 

thông thường từ tự nhiên 

Một 

cửa 

Trực tiếp; 

qua dịch 

vụ bưu 

chính 

hoặc qua 

DVBCCI 

07    Quyết định 

số 701/QĐ-

UBND, ngày 

04/4/2019 

V. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG, NÔNG, LÂM VÀ THỦY SẢN (6)   
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1 

Cấp đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch 

sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho 

lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh 

vỏ 

Một 

cửa 

Trực 

tiếp; qua 

bưu điện 

04    Quyết định 

số 518/QĐ-

UBND ngày 

10/4/2017 

2 

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an 

toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và 

người trực tiếp sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

Một 

cửa 

Trực 

tiếp; qua 

bưu điện 

13    Quyết định 

số 634/QĐ-

UBND 

ngày 28/3/ 2

019 

3 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

nông, lâm, thủy sản 

Một 

cửa 

Trực 

tiếp; qua 

bưu 

điện; fax, 

email 

15    Quyết định 

số 634/QĐ-

UBND 

ngày 28/3/ 2

019 

4 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm đối với 

cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, 

lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 

tháng tính đến ngày Giấy chứng 

nhận ATTP hết hạn) 

Một 

cửa 

Trực 

tiếp; qua 

bưu 

điện; fax, 

email 

15    Quyết định 

số 634/QĐ-

UBND 

ngày 28/3/ 2

019 

5 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm đối với 

cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, 

lâm, thủy sản (trường hợp Giấy 

chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn 

hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất 

Một 

cửa 

Trực 

tiếp; qua 

bưu 

điện; fax, 

email 

05    Quyết định 

số 634/QĐ-

UBND 

ngày 28/3/ 2

019 
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lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung 

thông tin trên Giấy chứng nhận 

ATTP) 

6 Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu 

Một 

cửa 

Trực 

tiếp; qua 

dịch vụ 

bưu 

chính 

01    Quyết định 

số 634/QĐ-

UBND 

ngày 28/3/ 2

019 

VI. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP & PTNT (1)      

1 
Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa 

phương 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực 

tiếp; qua 

bưu điện 

 60 Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 45 

UBND tỉnh: 

15 

Quyết định 

số 508/QĐ-

UBND 

ngày 15/3/ 2

019 

VII LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT (2)        

6

1 

Cấp Quyết định, phục hồi Quyết 

định công nhận cây đâu dòng, vườn 

cây đâu dòng, cây công nghiệp, 

cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng 

phương pháp vô tính 

Một 

cửa 

Trực 

tiếp; qua 

dịch vụ 

bưu 

chính 

công ích; 

qua môi 

trường 

mạng 

- Cấp 

Quyết định: 

25; 

- Phục hồi: 

05. 

   Quyết định 

số 126/QĐ-

UBND ngày 

21/01/2020 

1Tiếp nhận bản công bố hợp quy Một Trực - 07 ngày    1317/QĐ-
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2 giống cây trồng cửa tiếp; qua 

bưu điện 

nếu đầy đủ 

hồ sơ theo 

quy định; 

- Chưa đáp 

ừng theo 

yêu cầu 

quy định: 

05 thực 

hiện đăng 

ký lại 

UBND ngày 

04/6/2018 

VII

I 

LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT 

(8) 
   

    

1 
Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc 

bảo vệ thực vật 

Một 

cửa 

Trực 

tiếp; qua 

bưu điện, 

trực 

tuyến 

03    Quyết định 

số 313/QĐ-

UBND ngày 

09/3/2017 

2 
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng 

cáo thuốc Bảo vệ thực vật 

Một 

cửa 

Trực 

tiếp; qua 

bưu điện, 

trực 

tuyến 

10    Quyết định 

số 313/QĐ-

UBND ngày 

09/3/2017 

3 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 

Một 

cửa 

Trực 

tiếp; qua 

bưu điện, 

trực 

- 21; 

- 84 khi 

nhận được 

   Quyết định 

số 508/QĐ-

UBND 

ngày 15/3/ 2
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tuyến bản báo cáo 

khắc phục 

của cơ sở 

có điều 

kiện không 

đạt hoặc 

kết quả 

kiểm tra 

lại. 

019 

4 
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều 

kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật 

Một 

cửa 

Trực 

tiếp; qua 

bưu điện, 

trực 

tuyến 

- 21; 

- 07 đối với 

cơ sở được 

kiểm tra, 

đánh giá 

xếp loại A 

theo quy 

định; 

- 84 khi 

nhận được 

bản báo cáo 

khắc phục 

của cơ sở 

có điều 

kiện không 

đạt hoặc 

kết quả 

kiểm tra 

lại. 

   Quyết định 

số 508/QĐ-

UBND 

ngày 15/3/ 2

019 
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5 

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực 

vật đối với các lô vật thể vận chuyển 

từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch 

thực vật 

Một cửa 

Trực 

tiếp. Đề 

xuất qua 

dịch vụ 

BCCI 

24 

   
Quyết định 

số 313/QĐ-

UBND ngày 

09/3/2017 

6 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

buôn bán phân bón 

Một 

cửa 

Trực 

tiếp; qua 

DVBC, 

qua môi 

trường 

mạng. 

13 

   

Quyết định 

số 126/QĐ-

UBND ngày 

21/01/2020 

7 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện buôn bán phân bón 

Một 

cửa 

Trực 

tiếp; qua 

DVBC, 

qua môi 

trường 

mạng. 

- 13 cấp lại 

thay đổi địa 

điểm; 

- 05 cấp lại 

do bị mất, 

hư hỏng; 

thay đổi nội 

dung thông 

tin. 

   

Quyết định 

số 126/QĐ-

UBND ngày 

21/01/2020 

8 

Xác nhận nội dung quảng cáo phân 

bón 

Một 

cửa 

Trực 

tiếp; qua 

DVBC, 

qua môi 

trường 

mạng. 

05 

   

Quyết định 

số 126/QĐ-

UBND ngày 

21/01/2020 
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IX LĨNH VỰC THỦY LỢI, PHÕNG CHỐNG THIÊN TAI (25)    

1 

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa 

công trình vào sử dụng (áp dụng đối 

với các công trình thủy lợi, đê, kè) 

Một 

cửa 

Trực 

tiếp. Đề 

xuất 

DVBCCI 

10    Quyết định 

số 64/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2019 

2 

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và 

công bố công khai quy trình vận 

hành hồ chứa nước thuộc thẩm 

quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực 

tiếp, qua 

bưu điện 

 30 - Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 03 

- Chi cục 

Thủy lợi: 22 

UBND tỉnh: 

05 

Quyết định 

số 64/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2019 

3 

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết 

quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa 

thủy lợi thuộc thẩm quyền của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh. 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực 

tiếp, qua 

bưu điện 

 15 - Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 02 

- Chi cục 

Thủy lợi: 10 

UBND tỉnh: 

03 

Quyết định 

số 64/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2019 

4 

Thẩm định, phê duyệt phương án 

ứng phó thiên tai cho công trình, 

vùng hạn du đập trong quá trình thi 

công thuộc thẩm quyền của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh. 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực 

tiếp, qua 

bưu điện 

 20 - Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 02 

- Chi cục 

Thủy lợi: 13 

UBND tỉnh: 

05 

Quyết định 

số 64/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2019 

5 

Thẩm định, phê duyệt phương án 

ứng phó với tình huống khẩn cấp 

thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh. 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực 

tiếp, qua 

bưu điện 

 20 - Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 02 

- Chi cục 

UBND tỉnh: 

05 

Quyết định 

số 64/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2019 
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Thủy lợi: 13 

6 

Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ 

chứa nước thuộc thẩm quyền của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh. 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực 

tiếp, qua 

bưu điện 

 Không 

quy định 

- Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT; Chi 

cục Thủy 

lợi: không 

quy định 

UBND tỉnh: 

không quy 

định 

Quyết định 

số 64/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2019 

7 

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động 

trong phạm vi bảo vệ công trình thủy 

lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, 

hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực 

tiếp, qua 

bưu điện 

 03 - Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 01 

- Chi cục 

Thủy lợi: 01 

UBND tỉnh: 

01 

Quyết định 

số 64/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2019 

8 

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động 

trong phạm vi bảo vệ công trình thủy 

lợi trong trường hợp tên chủ giấy 

phép đã được cấp bị thay đổi do 

chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, 

cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền 

cấp phép của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực 

tiếp, qua 

bưu điện 

 03 - Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 01 

- Chi cục 

Thủy lợi: 01 

UBND tỉnh: 

01 

Quyết định 

số 64/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2019 

9 

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận 

hành đối với công trình thủy lợi lớn 

và công trình thủy lợi vừa do Uỷ ban 

nhân dân tỉnh quản lý. 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực 

tiếp, qua 

bưu điện 

 30 - Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 03 

- Chi cục 

Thủy lợi: 22 

UBND tỉnh: 

05 

Quyết định 

số 64/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2019 
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10 

Phê duyệt, điều chỉnh phương án 

cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi trên địa bàn Uỷ 

ban nhân dân tỉnh quản lý 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực 

tiếp, qua 

bưu điện 

 30 - Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 03 

- Chi cục 

Thủy lợi: 22 

UBND tỉnh: 

05 

Quyết định 

số 64/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2019 

11 

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung 

giấy phép: Trồng cây lâu năm; Hoạt 

động của phương tiện thủy nội địa, 

phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe 

gắn máy, phương tiện thủy nội địa 

thô sơ trong phạm vi bảo vệ công 

trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp 

phép của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực 

tiếp, qua 

bưu điện 

 05 - Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 1,5 

- Chi cục 

Thủy lợi: 1,5 

UBND tỉnh: 

02 

Quyết định 

số 64/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2019 

12 

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung 

giấy phép hoạt động: du lịch, thể 

thao, nghiên cứu khoa học, kinh 

doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền 

cấp phép của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực 

tiếp, qua 

bưu điện 

 10 - Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 02 

- Chi cục 

Thủy lợi: 05 

UBND tỉnh: 

03 

Quyết định 

số 64/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2019 

13 

Cấp giấy phép cho các hoạt động 

trong phạm vi bảo vệ công trình thủy 

lợi: Xây dựng công trình mới; Lập 

bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên 

liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào 

khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác 

khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai 

thác nước dưới đất; Xây dựng công 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực 

tiếp, qua 

bưu điện 

 25 - Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 03 

- Chi cục 

Thủy lợi: 17 

UBND tỉnh: 

05 

Quyết định 

số 64/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2019 
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trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp 

phép của UBND tỉnh. 

14 

Cấp giấy phép xả nước thải vào công 

trình thủy lợi, trừ xả nước thải với 

quy mô nhỏ và không chứa chất độc 

hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền 

cấp phép của UBND tỉnh. 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực 

tiếp, qua 

bưu điện 

 30 - Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 03 

- Chi cục 

Thủy lợi: 22 

UBND tỉnh: 

05 

Quyết định 

số 64/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2019 

15 

Cấp giấy phép hoạt động của 

phương tiện thủy nội địa, phương 

tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn 

máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ 

của UBND tỉnh. 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực 

tiếp, qua 

bưu điện 

 07 - Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 02 

- Chi cục 

Thủy lợi: 02 

UBND tỉnh: 

03 

Quyết định 

số 64/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2019 

16 

Cấp giấy phép cho các hoạt động 

trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo 

vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm 

quyền cấp phép của UBND tỉnh. 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực 

tiếp, qua 

bưu điện 

 10 - Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 02 

- Chi cục 

Thủy lợi: 04 

UBND tỉnh: 

04 

Quyết định 

số 64/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2019 

17 

Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản 

thuộc thẩm quyền cấp phép của 

UBND tỉnh. 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực 

tiếp, qua 

bưu điện 

 15 - Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 02 

- Chi cục 

Thủy lợi: 08 

UBND tỉnh: 

05 

Quyết định 

số 64/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2019 

18 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung 

giấy phép: Xây dựng công trình mới; 

Một 

cửa liên 

Trực 

tiếp, qua 

 15 - Sở Nông 

nghiệp và 

UBND tỉnh: 

05 

Quyết định 

số 64/QĐ-
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Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, 

nhiên liệu, vật tư, phương tiện; 

Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm 

dò, khai thác khoáng sản, vật liệu 

xây dựng, khai thác nước dưới đất; 

Xây dựng công trình ngầm thuộc 

thẩm quyền cấp phép của UBND 

tỉnh. 

thông bưu điện PTNT: 02 

- Chi cục 

Thủy lợi: 08 

UBND ngày 

11/01/2019 

19 

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung 

giấy phép xả nước thải vào công 

trình thủy lợi trừ xả nước thải với 

quy mô nhỏ và không chứa chất độc 

hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền 

cấp phép của Uỷ ban  nhân dân tỉnh 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực 

tiếp, qua 

bưu điện 

 15 - Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 02 

- Chi cục 

Thủy lợi: 08 

UBND tỉnh: 

05 

Quyết định 

số 64/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2019 

20 

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung 

giấy phép hoạt động: Nuôi trồng 

thủy sản; nổ mìn và các hoạt động 

gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp 

phép của UBND tỉnh. 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực 

tiếp, qua 

bưu điện 

 10 - Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 02 

- Chi cục 

Thủy lợi: 07 

UBND tỉnh: 

01 

Quyết định 

số 64/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2019 

21 

Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể 

thao, nghiên cứu khoa học, kinh 

doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền 

cấp phép của UBND tỉnh. 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực 

tiếp, qua 

bưu điện 

 15 - Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 02 

- Chi cục 

Thủy lợi: 08 

UBND tỉnh: 

05 

Quyết định 

số 64/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2019 

22 Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt 

động gây nổ khác thuộc thẩm quyền 

Một 

cửa liên 

Trực 

tiếp, qua 

 15 - Sở Nông 

nghiệp và 

UBND tỉnh: Quyết định 

số 64/QĐ-
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cấp phép của UBND tỉnh. thông bưu điện PTNT: 02 

- Chi cục 

Thủy lợi: 08 

05 UBND ngày 

11/01/2019 

23 

Phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ 

quốc tế khẩn cấp để cứu trợ thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực 

tiếp, qua 

bưu điện 

đến Sở 

Nông 

nghiệp 

và PTNT 

 03 - Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 05 

- Chi cục 

Thủy lợi: 1,5 

UBND tỉnh: 

01 

Quyết định 

số 1381/QĐ-

UBND ngày 

18/6/2020 

24 

Phê duyệt Văn kiện viện trợ quốc tế 

khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên 

tai không thuộc thẩm quyền quyết 

định chủ trương tiếp nhận của Thủ 

tướng Chính phủ 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực 

tiếp, qua 

bưu điện 

đến Sở 

Nông 

nghiệp 

và PTNT 

 05 - Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 01 

- Chi cục 

Thủy lợi: 2,5 

UBND tỉnh: 

1,5 

Quyết định 

số 1381/QĐ-

UBND ngày 

18/6/2020 

25 

Điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế 

khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên 

tai không thuộc thẩm quyền quyết 

định chủ trương tiếp nhận của Thủ 

tướng Chính phủ 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực 

tiếp, qua 

bưu điện 

đến Sở 

Nông 

nghiệp 

và PTNT 

 05 - Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 01 

- Chi cục 

Thủy lợi: 2,5 

UBND tỉnh: 

1,5 

Quyết định 

số 1381/QĐ-

UBND ngày 

18/6/2020 

X LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ  PTNT (5)     
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1 

Hỗ trợ dự án liên kết 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực 

tiếp, qua 

bưu điện 

 25 Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 15 

 

UBND tỉnh: 

10 

Quyết định 

số 3085/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2018 

2 

Công nhận làng nghề 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực 

tiếp, qua 

bưu điện 

 20 Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 15  

 

UBND tỉnh: 

05 

Quyết định 

số 1806/QĐ-

UBND ngày 

31/7/2018; 

Quyết định 

số 2132 

ngày 

13/9/2018 

3 

Công nhận nghề truyền thống 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực 

tiếp, qua 

bưu điện 

 20 Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 15  

 

UBND tỉnh: 

05 

Quyết định 

số 1806/QĐ-

UBND ngày 

31/7/2018; 

Quyết định 

số 2132 

ngày 

13/9/2018 

4 

Công nhận làng nghề truyền thống 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực 

tiếp, qua 

bưu điện 

 20 Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 15  

 

UBND tỉnh: 

05 

Quyết định 

số 1806/QĐ-

UBND ngày 

31/7/2018; 

Quyết định 

số 2132 

ngày 
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13/9/2018 

5 

Bố trí, ổn định dân cư ngoài tỉnh 

Một 

cửa liên 

thông 

Trực 

tiếp, qua 

bưu điện 

 70 - Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 08 

 

- UBND 

huyện nơi đi: 

30 

- UBND tỉnh 

nơi đi: 02 

- UBND tỉnh 

nơi đến: 30 

Quyết định 

số 136/QĐ-

UBND ngày 

20/01/2017 

XI LĨNH VỰC BẢO HIỂM (2)        

1 

Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp 

được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 

Một 

cửa 

liên 

thông 

Trực 

tiếp, qua 

DVBC 

 30 Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 10 

- UBND tỉnh: 

10 ngày 

- Sở Tài 

chính, Kho 

bạc Nhà nước 

tỉnh: 10 ngày 

Quyết định 

số 1943/QĐ-

UBND 

ngày 10/9/ 2

019 

2 

Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí 

bảo hiểm nông nghiệp và hoàn phí 

bảo hiểm nông nghiệp 

Một 

cửa 

liên 

thông 

Trực 

tiếp, qua 

DVBC 

 30 Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 10 

- UBND tỉnh: 

10  

- Sở Tài 

chính, Kho 

bạc Nhà nước 

tỉnh: 10  

Quyết định 

số 1943/QĐ-

UBND 

ngày 10/9/ 2

019 

XII LĨNH VỰC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ LĨNH VỰC KHÁC 

(3) 
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1

1 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu 
Một 

cửa liên 

thông 

Trực 

tiếp, qua 

bưu điện 

 

25 Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT: 03 

Phòng 

QLXDCT: 

17 

UBND tỉnh: 

05 

 

Quyết định 

số 381/QĐ-

UBND ngày 

28/02/2020 

2

2 

Phê duyệt hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời 

quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ 

mời thầu 

Một 

cửa 

Trực 

tiếp, qua 

DVBC 

30    Quyết định 

số 381/QĐ-

UBND ngày 

28/02/2020 

3 

Phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ 

quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ 

đề xuất, hồ sơ dự thầu và kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

Một 

cửa 

Trực 

tiếp, qua 

DVBC 

- Kết quả 

đánh giá 

HSQT, 

HSDST: 30 

(đối với 

đấu thầu 

trong 

nước); 40 

(đối với 

đấu thầu 

quốc tế); 

- Kết quả 

đánh giá 

HSĐX: 40 

(đối với 

đấu thầu 

trong 

   Quyết định 

số 381/QĐ-

UBND ngày 

28/02/2020 
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nước); 50 

(đối với 

đấu thầu 

quốc tế); 

- Kết quả 

đánh giá 

HSDT: 55 

(đối với 

đấu thầu 

trong 

nước); 70 

(đối với 

đấu thầu 

quốc tế). 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 

(Còn Tiếp) 
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